
 

Jedn. identifikátor 256477 - RRTV 

 
    
Naše č. j. RRTV/14880/2017-fia  
Sp. zn.              RRTV/2017/854/fia 
Zasedání Rady   18-2017/poř. č. 2 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 24. října 2017, Praha 
 
 

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 

 
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 § 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  u d ě l u j e  společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 063 87 233, se sídlem Radlická 3294/10, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného 
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí.  
 

 

 

Označení (název) programu: 

Seznam.cz TV 

 

 

Základní programová specifikace: 

televizní program informačně-zábavního charakteru 

 

Územní rozsah vysílání: 

Česká republika 

 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

 

Hlavní jazyk vysílání: český jazyk   

 
Seznam.cz TV, s.r.o.  
IČ: 063 87 233 
 
Radlická 3294/10, Smíchov,  
150 00 Praha 5 



Další programové podmínky:  

 
Základním prvkem programu Seznam.cz TV budou pravidelné bloky zpravodajských relací a 
publicistických pořadů, doplněné dokumentární a dramatickou tvorbou umístěnou mezi 
základními prvky vysílání.  
 
 

Programová skladba bude sestavena z bloků:  

 
- živé zpravodajské relace 
- interaktivní tematická studia 
- premiéry publicistických pořadů 
- vybraný obsah ze Stream.cz 
- nový obsah (publicistika, životní styl, zábava)  
- obsahové promotion Seznamu (služby) 

 
Do programu bude v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. zařazována reklama, teleshopping, 
upoutávky a oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních pořadů a doprovodných 
produktů, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny.  
 

 

 
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských 
nezávislých producentů a současné tvorby:  

 
- pro evropská díla vyhradí nejméně 50% celkového vysílacího času,  
 
- nejméně 2% celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl   
  vyrobených nezávislými výrobci, 
 
- nejméně 10% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla   
  vyrobená nezávislými výrobci bude činit evropská nezávislá tvorba mladší pěti let   
 

Snížený % podíl evropských děl vyrobených nezávislými výrobci (nejméně 2%) provozovatel 
vysílání odůvodňuje skutečností, že televizní program Seznam.cz TV bude založen na vlastní 
originální české produkci.  

 

 

 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.  

  
 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:  
Poskytování EPG (elektronický programový průvodce),  HbbTV  
      



Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Seznam.cz TV, s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 
v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 15. září 2017, č.j.: 
RRTV/13460/2017-vra.   
 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného mj. prostřednictvím zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 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. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 24. 
října 2017 Rada konstatovala, že účastník řízení 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. 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 § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 15. září 2017.  

 

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 

https://spisovka.rrtv.cz/login.php?goto=ushow&id=784086


 

Jedn. identifikátor 457111-RRTV 
   
Naše č. j.  RRTV/1767/2022-
beh  
Sp. zn. RRTV/2021/971/beh  
 
Zasedání Rady   1-2022/poř. č. 57 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 18. ledna 2022, Praha 
 
 
 

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 18. ledna 2022 toto rozhodnutí:  

 

Rada vydává provozovateli Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 

150 00 Praha 5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 24. října 2017, č.j. 

RRTV/14880/2017-fia, sp.zn. RRTV/2017/854/fia k provozování zemského digitálního televizního 

vysílání programu Seznam.cz TV šířeného prostřednictvím vysílačů, spočívající jednak v úpravě 

Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Televizní 

program zaměřený na informace a zábavu, zejména na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu, 

zpravodajství či publicistiku. Vysílání programu šířené prostřednictvím rozličných přenosových 

systémů (vysílače, družice, kabelové systémy nebo zvláštní přenosové systémy) může vykazovat 

dílčí odlišnosti (odchylky), a to zejména z důvodu autorských práv k vysílání pořadů či obchodních 

sdělení. Tyto odchylky nebudou však mít vliv na základní programovou specifikaci a ostatní 

programové podmínky.“, a dále v úpravě podílu celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání 

evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, kdy na místo původních 2 % bude nyní podíl 

těchto děl ve vysílání 10 %, to vše dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 13. prosince 2021 

pod č.j. RRTV/15149/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručené Radě dne 29. prosince 2021 

pod č.j. RRTV/15794/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručené Radě dne 5. ledna 2022 pod 

č.j. RRTV/151/2022-vra. 

 
Seznam.cz TV, s.r.o., je provozovatelem televizního vysílání programu Seznam.cz TV šířeného 

prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 24. října 2017, č.j. RRTV/14880/2017-fia, sp.zn. 

RRTV/2017/854/fia. 

 

Dne 13. prosince 2021 byla Radě pod č.j. RRTV/15149/2021-vra doručena žádost provozovatele 

Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, o udělení 

souhlasu se změnou licenčních podmínek zemského digitálního televizního vysílání programu Seznam.cz 

TV šířeného prostřednictvím vysílačů. Provozovatel svou žádost doplnil podáním ze dne 29. prosince 2021 

a dále ze dne 5. ledna 2022. 

 

Žádost provozovatele ve znění obou jejich doplnění projednala Rada na svém 1. zasedání konaném 

dne 18. ledna 2022 a požadované změny schválila. Schválené změny jsou tedy následující: 

 

Seznam.cz TV, s.r.o. 
Radlická 3294/10 
150 00 Praha 5 
 
 



1) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Další programové podmínky“  

 

Základním prvkem programu Seznam.cz TV budou pravidelné bloky zpravodajských relací a publicistických 

pořadů, doplněné dokumentární a dramatickou tvorbou umístěnou mezi základními prvky vysílání.  

 

Programová skladba bude sestavena z bloků: 

 

 živé zpravodajské relace 

 interaktivní tematická studia 

 premiéry publicistických pořadů 

 vybraný obsah ze Stream.cz 

 nový obsah (publicistika, životní styl, zábava) 

 obsahové promotion Seznamu (služby) 

 

se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

Televizní program zaměřený na informace a zábavu, zejména na dramatickou tvorbu, 

dokumenty, zábavu, zpravodajství či publicistiku. 

 

Vysílání programu šířené prostřednictvím rozličných přenosových systémů (vysílače, 

družice, kabelové systémy nebo zvláštní přenosové systémy) může vykazovat dílčí 

odlišnosti (odchylky), a to zejména z důvodu autorských práv k vysílání pořadů či 

obchodních sdělení. Tyto odchylky nebudou však mít vliv na základní programovou 

specifikaci a ostatní programové podmínky. 

 

2) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Podíl vysílacího času 

vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a 

současné tvorby“  

 

 pro evropská díla vyhradí nejméně 50 % celkového vysílacího času, 

 nejméně 2 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených 

nezávislými výrobci 

 nejméně 10 % z celkového vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla vyrobená nezávislými 

výrobci bude činit evropská nezávislá tvorba mladší pěti let. 

 

Snížený % podíl evropských děl vyrobených nezávislými výrobci (nejméně 2 %) provozovatel vysílání 

odůvodňuje skutečností, že televizní program Seznam.cz TV bude založen na vlastní originální české 

produkci. 

 

se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

 vyhradí pro evropská díla nejméně 50 % celkového vysílacího času, 

 nejméně 10 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl 

vyrobených nezávislými výrobci, 

 nejméně 10 % celkového vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla vyrobená 

nezávislými výrobci bude činit evropská nezávislá tvorba mladší pěti let,  

 

tj. bude docházet k plnění podmínek dle § 42 až 47 zákona č. 231/2001 Sb. 

 

 

 



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 9. prosince 2021 

 

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. 

 

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

 


