
 

 
 
 
 
Poskytnutí informace v souladu se žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

 

Vážený pane , 

 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) byla dne 6. září 2016, pod č.j. RRTV/6623/2016-

P, doručena Vaše žádost ze dne 31. srpna 2016 o poskytnutí informací o seznamu akcionářů společnost 

FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 241/132, PSČ 180 00, 

která je v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) provozovatelem televizního vysílání programů 

Prima, Prima COOL, Prima love, Prima MAX, Prima ZOOM šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů 

v systému DVB-T, družice a zvláštních přenosových systémů. 

 

Dle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., musí žádost o licenci obsahovat u právnické osoby 

obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), jméno, příjmení a rodné 

číslo osoby oprávněné za ni jednat a dále dle písm. c) též údaje podle písmene a) – obchodní firma, 

sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), jméno, příjmení a rodné číslo osoby 

oprávněné za ni jednat) nebo b) o všech společnících a osobách, které jsou statutárním orgánem 

nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu, je-li žadatel o licenci právnickou osobou, které 

dokládá v rozsahu podle odst. 2 seznamem akcionářů a výpisem z obchodního rejstříku nebo 

obdobného rejstříku. 

 

Dále dle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat 

Radu o písemný souhlas se změnou skutečností v žádosti o licenci, mj. dle písm. e) o souhlas se změnou 

výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků (včetně 

obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich 

obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo 

akcionářů. 

JEDN. IDENT.:  RRTV-5215162 
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NAŠE Č. J.:  RRTV/2686/2016-zem 
SP. ZN.:    
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VYŘIZUJE:  Odbor rozhl. vys. a licencí 
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Při rozhodování o udělení licence Rada podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., hodnotí 

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele a při udělování licence k digitálnímu vysílání 

dle odst. 2 hodnotí mj. ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání a 

transparentnost jeho vlastnických vztahů.  

 

Tyto skutečnosti Rada hodnotí v rozsahu stanoveném zákonem, tj. v rozsahu náležitostí žádosti o 

udělení licence dle § 14.  Z uvedeného rovněž vyplývá, že Radě nepřísluší dle zákona č. 231/2001 

Sb., schvalování změn nad rámec tohoto zákona, tj. včetně změn ve společnosti společníků 

(akcionářů) provozovatele s licencí. 

 

 

V souladu a rozsahu dle zákona č. 231/2001 Sb., doložila společnost FTV Prima, spol. s r.o. v žádostech 

o licence mj. výpis z obchodního rejstříku FTV Prima, spol. s.r.o. a výpis z obchodního rejstříku jediného 

akcionáře FTV Prima Holding, a.s., IČ: 267 06 539.  

 

Požadované informace jsou dostupné z veřejně přístupného informačního serveru Ministerstva 

spravedlnosti České republiky (Veřejného rejstříku a sbírky listin) justice.cz. Rovněž společnost FTV 

Prima, spol. s r.o. uvádí informace o vlastnické struktuře na svých webových stránkách http://prima.cz/o-

spolecnosti. 

 

Na základě Vaší žádosti vám Rada předmětné informace zasílá jako přílohu této odpovědi.  

 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 7.9.2016, vlastnická struktura) 
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