Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-4798723

VAS DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:

RRTV/4377/2015-FIA
2015/1008/FIA/FTV
22-2015/poř.č. 6

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

1.12.2015, Praha

ROZHODNUTÍ

FTV Prima, spol. s r.o.
Nažertvách 132/24
18000 Praha
Česká republika

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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala toto
rozhodnutí
Rada u d ě l u j e společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na
Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. l i c e n c i k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let od právní moci tohoto
rozhodnutí.
Označení (název) programu:
Prima ZOOM
Základní programová specifikace:
Dokumentární tematický program - dokumentární seriál, dokumentární film, magazín a další typy
pořadů.
Vyčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika

Identifikace přenosového sytému:
Vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - internetu.
Informace o přístupu k vysílání:
http://www.iprima.cz/, http://zoom.iprima.cz, http://play.iprima.cz/.
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Časový rozsah vysílání:
minimálně 15 hodin denně, maximální časový rozsah vysílání 24 hodin denně
Hlavní jazyk vysílání: český jazyk

Další programové podmínky
Program Prima ZOOM, šířený prostřednictvím zvláštních přenosových systémů je shodný s programem
Prima ZOOM, vysílaným:
1) prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, licence udělena pod sp. zn:
2012/658/FIA/FTV, č.j.: FlA/3818/2012, dne 30. října 2012
a
2) prostřednictvím družice, licence sp. zn.: 2012/659/FIA/FTV, č.j.: FIA/3819/2012 ze dne 30. října
2012.

Pouze v případě, že by pro FTV Prima, spol. s r.o. nebylo možné k některým pořadům vypořádat
autorská práva k vysílání prostřednictvím internetu, bude v této době obrazovka „černá".

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost FTV Prima, spol. s r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování
televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v souladu se zněním zákona č.
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 6. listopadu 2015, č.j.: RRTV/9390/2015-P,
RRTV/9391/2015-P, RRTV/9392/2015-P a č.j.: RRTV/9524/2015-P, ze dne 11. listopadu 2015.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání šířeného mj.
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.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 1. prosince
2015 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. c) 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.
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Účastník řízení uhradil správní poplatek stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění ve
výši 90 000,- Kč dne 10. listopadu 2015.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

_

4377-3

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.12.16 23:24:14+01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

