
Účastník řízení: 

FTV Prima, spol. s r.o. 
IČ: 48115908 
Na Žertvách 24/132 
180 00 Praha 8 

R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 

Sp. zn.: 2008/1554/KOZ/FTV 
Č.j . : koz / 4$rtjf0Q 
Zasedání Rady 4 / bod 3 
Vypracoval: Petr Kozák 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b). § 12 a 
násl. a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zméné dalších 
zákonů, v platném zněni (dále jen zákona č. 231/2001 Sb ) , a § 67 odst. 1 zákona č 500/2004 Sb 
správního řádu (dále jen ..správní řád"), vydává toto 

Rada u d ě l u j e společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, s e sídlem v Praze 8, Na Žertvách 
24/132, l i c e n c i k provozováni televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a 
družice programu P r i m a C O O L . Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

r o z h o d n u t í : 

časový rozsah vysíláni: všední dny minimálně 12 hodin denně se začátkem vysílání 
12:00 - 13:00 hod , víkend a svátky minimálně 15 hodin denné 
se začátkem vysíláni 09:00 - 10:00 hod. 
Maximálni časový rozsah vysíláni je 24 hodin denné. 

uzemni rozsah vysíláni: Česká republika. 

základní programová specifikace: zábavní program se zaměřením na filmy, seriály, dokumenty, 
sportovní a zábavné pořady především mimoevropské, zejména 
americké provenience 

dalSI programové podmínky: podle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí o 2 stranách, 



O d ů v o d n ě n í : 

Dne 18. listopadu 2008. v doplněni dne 28. ledna 2009 byla doručena žádost společnosti FTV Prima. spol. 
s.r.o., označená jako žádost o uděleni licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů a družice programu Prima COOL. Podle základní programové specifikace v žádosti obsažené jde o 
zábavní program se zaměřením na filmy, seriály, dokumenty, sportovni a zábavné pořady. Nejedná se o 
program plnoformátový a bude zaměřen na mimoevropskou tvorbu, zejména americké provenience. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řizeni k provozováni vysílání siřeného 
prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem řízeni je 
pouze žadatel o licenci. 

Podle ustanoveni § 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. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednáni s účastníkem řízení konaném dne 17. února 
2009 Rada konstatovala, že účastník řízeni 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 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle 
ustanovení § 31 a 32 odst 1 tohoto zákona. Rada žádosti o uděleni licence vyhověla a předmětnou licenci 
udělila v souladu s § 12 odst. 5 pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnuti není podle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

V Praze dne 17. února 2009 

Rady pn televizní vysílání 

Vypraveno Q<I<--

- 5 -03- ?.009 



Příloha č. 1 

Označení provozovatele vysílání s licencí: 
FTV Pr ima, spol . s r.o. 

Označení (název) programu: 
Prima C O O L 

Územní rozsah vysílání tv programu: 
č e s k á republ ika 

Časový rozsah vysílání programu: 
všední dny min imálně 12 hodin denně se začá tkem vysíláni 12:00 - 13:00 hod. , 
v íkend a svátky minimálně 15 hodin denně se začátkem vysí láni 09:00 - 10:00 hod . 
Maximální časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Základní programová specifikace: 

Zábavní program se zaměřením na fi lmy, seriály, dokumenty , sportovní a zábavné 
pořady především mimoevropské, ze jména amer ické provenience 
Programová skladba: 
Všední dny: min imálně 12 hodin denně; ve všední dny nebude vysí lán žádný ranní a 
dopolední b lok vysílání bude začínat odpoledním b lokem, 
-odpolední vysílání - seriály, komedie 
-podvečerní vysílání - komedie, dokumenty, seriály 
večerní b lok - f i lmy, komedie, seriály, dokumenty 

V íkendové dny. svátky: minimálně 15 hodin denně 
-ranní blok - komedie, seriály 
-dopolední blok - seriály, dokumenty, komed ie 
-odpolední a podvečerní blok - komedie, seriály, dokumenty, sportovní pořady 
večerní blok - f i lmy, dokumenty, komedie, seriály, zábava 

Pořadí jednotlivých žánrů vyjadřuje prioritu a frekvenci s jakou se budou v jednotlivých blocích tyto 
žánry vyskytovat. Dominantním formátem je žánr uvedený v rámci vysílacího bloku jako první 
v pořadí 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysíláni: 
Do programu Pr ima C O O L nebude zařazována část programu převzatého od j iného 
provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
Ke dni podáni žádost i o licenci se neuvažuje o poskytování služeb souvisejících s 
programem. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských 
nezávislých producentů a současné tvorby: 
Nejméně 1 0 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysí láni pořadů evropské 
produkce; ne jméně 1 0 % celkového vysí lacího času bude vyhrazeno pro vysílání evropských 
děl nezávis lých výrobců; 1 0 % vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl 
současné tvorby nezávislých výrobců 

Procento vysílaných pořadů opatřených skrytými nebo otevřenými titulky pro 
sluchově postižené: 
Podíl bude vyšší, než je procentuální zákonný podi i , tedy minimálně 15% 
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Programové schéma vysílání: 

Ulcry 

mifiáiy. konudie, «nimecc, eokumemy 

l Z- 3. 

i 2. 3. 
filmy. uamMio, : , 

pnielf 

4. Z. -5. 
i.rl jív. komcdio, rfokumcni 

á z á. 
• j neci. dukuinonty, spcrlovnf polaCy. 

filmy 

13.1» 

•ornedio chikumButy. spcriovoi poincy. 

f. 

I7K> 

14 00 

z. s. 
1ilmy, ookumer.iy. TOtnodic 

*TV Primů u>& are 
CÍV=3N£ 

r ÚŘAD RADY . 
j pro rozMEr-nvé z televfeoi vysílaní 

ÍD, 5 ' .O i 7 -Q2- 2009 

Číslo lednao: * 
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Rada pro rozhlasové f 
l asove a televizní vyšili 
0 Pi sn» ? Skřetova 44«, Pr«tui 2. 
k-tíO 274 613 630 » «420 274 BIJ ! 
^ k infoérnv CÍ 
^^^k tiitp //www.rrtvj 

S p . zn./ ldent.: 2009 /1257 /KOZ/FTV 
Naše z n . : KOZ/639/2009 F J V Pr ima, spo l . s r.o. 
Zasedání Rady č. 22 - 2009 / poř .č. : 10 IC: 48115908 

Na Žertvách 24/132 
180 00 Praha 8 - Libeň 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. b) 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 § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala toto 

R O Z H O D N U T Í 

Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání programu Prima COOL 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělené na základě rozhodnutí ze dne 
17. února 2009, sp.zn. 2008/1554/KOZ/FTV, spočívající ve změně časového rozsahu 
vysíláni, a to s účinností od 1. ledna 2010 takto: 

Časový rozsah vysílání pozměně: všední dny minimálně 13 hodin denně se začátkem vysíláni 
11:00 - 12:00 hod., víkend a svátky minimálně 17 hodin 
denně se začátkem vysílání 07:00 - 08:00. 
Maximální časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. 

Ostatní skutečnosti udělené licence zůstávají beze změny. 

Změnou časového rozsahu vysílání se beze změny pouze prodlouží první blok pořadů v současnosti 
vysílaných ve všední dny se začátkem v časovém intervalu 12:00 - 13:00 hodin a o víkendech a 
svátcích v intervalu 9:00 - 10.00 hodin. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příklad rámcového týdenního schématu vysílání (příloha o 1 
straně). 
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Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 23. listopadu 2009. 

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 podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. 

JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

V Praze dne: 15.12.2009 

Přílohy: Dokument (ostatní, 21.12.2009, příklad rámcového týdenního vysí lacího schématu) 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistová 
Date: 2009.12.23 09:46:02 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 1 

P I - I T S C O O L 

PnnbBlI Ulcry streue Čtvrtek osl ík sobola neděli cas 
7.30 roo 

1. seriály, z. komedie. 3. dokument 

cas 
7.30 

BOC 

1. seriály, z. komedie. 3. dokument 

sou 

eoc 
1. seriály, z. komedie. 3. dokument 

9'30 

io-00 

1. seriály, z. komedie. 3. dokument 

i:c: 

11 " 1100 

1. seriály, 2. komedie, 3. animece, 4. dokumenty 

1. seriály, z. komedie. 3. dokument 

i:c: 

11 " 

n no 

1200 

1. seriály, 2. komedie, 3. animece, 4. dokumenty 

1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
porady. 4. filmy 

n no 

1200 

1. seriály, 2. komedie, 3. animece, 4. dokumenty 

1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
porady. 4. filmy 

13 c : 

14 00 

15 0C 

1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
porady. 4. filmy 14C-3 14 00 

15 0C 

1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
porady. 4. filmy 

1500 

16 03 

1. komedie. Z dokumenty, 3. seriály 1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
pofsoy. 4. tilmy 

16 00 

•7 00 

1. komedie. Z dokumenty, 3. seriály 1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
pofsoy. 4. tilmy 

170U 

-8:00 1. komedie. Z dokumenty, 3. seriály 1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
pofsoy. 4. tilmy 1830 

10 00 

1. komedie. Z dokumenty, 3. seriály 1. komedie, 2. dokumenty, 3. sportovní 
pofsoy. 4. tilmy 

1900 

2000 

1. HImy, 2. komedie. 3. seríily 1. filmy, 2. dokumenty, 3. komedie 

20:00 

21:00 

1. HImy, 2. komedie. 3. seríily 1. filmy, 2. dokumenty, 3. komedie 

21 00 

?? m 

1. HImy, 2. komedie. 3. seríily 1. filmy, 2. dokumenty, 3. komedie 

2?U0 

23 00 1. HImy, 2. komedie. 3. seríily 1. filmy, 2. dokumenty, 3. komedie 2300 

OOO 

1. HImy, 2. komedie. 3. seríily 1. filmy, 2. dokumenty, 3. komedie 

OCO 

100 

1. HImy, 2. komedie. 3. seríily 1. filmy, 2. dokumenty, 3. komedie 

-00 

Pořadová cisioznaö ciorlijjcdrcllivýcn p'ograxotrycri type v d£r>om vysíiacirr ukné 
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Jedn. identifikátor: 395481 - RRTV 

 
    
Naše č. j.: RRTV/31282021-fia  
Sp. zn.              RRTV/2021/98/fia 
Zasedání Rady   4-2021/poř. č. 15 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
Datum, místo 23. února 2021, Praha 
 
 

 
 
 
 
 

Rozhodnutí o prodloužení licence 
 
 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 12 odst. 8 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.“), vydává toto 

 

 

r o z h o d n u t í: 

 
 
Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě FTV Prima, spol. s r.o.,  IČ: 481 15 908, se 
sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 
Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2008/1554/KOZ/FTV, č.j.: koz/1541/09, ze dne 17. února 
2009,  ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Prima COOL, 
šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, tzn. do 6. března 2033 na základě žádosti 
doručené dne 4. února 2021, č.j.: RRTV/2416/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 10. 
února 2021,  č.j.: RRTV/2562/2021-vra.  
 
 
 
 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, provozovatel FTV Prima, spol. s r.o.,  IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, je provozovatelem televizního vysílání programu Prima 
COOL, šířeného prostřednictvím družice na základě licence udělené rozhodnutím Rady, sp. zn.: 
2008/1554/KOZ/FTV, č.j.: koz/1541/09, ze dne 17. února 2009, ve znění pozdějších změn, platné 
do 6. března 2021.   
 

FTV Prima, spol. s r.o. 
IČ: 481 15 908 
 
Vinohradská 3217/167, Strašnice,  
100 00 Praha 10 
 



Dne 4. února 2021, č.j.: RRTV/2416/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 10. února 2021,  
č.j.: RRTV/2562/2021-vra, požádal provozovatel FTV Prima, spol. s r.o., o prodloužení doby 
platnosti licence o 12 let, tj. do 6. března 2033.    
 
 
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 
 
Účastník řízení uhradil dne 5. února 2021 správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle 
zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění za prodloužení doby platnosti oprávnění k televiznímu 
vysílání. 
 

 

Poučení: 

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 

 


