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Zasedání Rady č. 6 - 2010 / poř.č.: 19 IC: 48115908 

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

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 rámci své působnosti dané 
ustanoveními § 5 písm. b) a dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu 
s čl. IV bodu 2. přechodných ustanovení zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na 
zemské digitální televizní vysílání (dále jen zákon č. 304/2007 Sb.), a podle ustanovení § 67 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem v Praze 8, 
Na Žertvách 24/132, l i c e n c i k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání programu 
Pr ima fami ly šířenému prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to 
na dobu 12 let. 

časový rozsah vysíláni:  

územní rozsah vysílání:  

základní programová specifikace: 

další programové podmínky: 

24 hodin denně. 

Česká republika, 

plnoformátový program: film, seriál, dokument, 
zábavní pořad, soutěžní pořad, sportovní pořad, 
diskusní pořad, zpravodajství, publicistický pořad, 
magazín a další typy pořadů 

podle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí o 3 stranách, 
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O d ů v o d n ě n i : 

Společnost FTV Prima, spol. s.r.o. je provozovatelem celoplošného a regionálního televizního 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu Prima televize a převzatého vysílání 
programu Príma televize prostřednictvím družíce, dále televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů a družice a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T programu Prima COOL a televizního vysílání prostřednictvím družice a 
pozemních vysílačů v systému DVB-T programu R1. 

Dne 13. ledna 2010, v doplnění dne 9. února 2010, byla doručena žádost společnosti FTV 
Prima, spol. s.r.o., o udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání 
programu Prima family šířeného prostřednictvím vysílačů. Podle základní programové 
specifikace v žádosti obsažené jde o plnoformátový program se zaměřením na filmy, seriály, 
dokumenty, zábavní, soutěžní, diskusní a sportovní pořady, se zpravodajstvím, publicistickými 
pořady a magazíny. Program Prima family může být podle požadavků diváků a vývoje 
televizního trhu v budoucnu doplněn o další typy pořadů. 

V rámci programu Prima family nebude program převzatý od jiného provozovatele vysílání, 
provozovatel bude ve svém vysílání poskytovat vyváženou programovou skladbu a objektivní 
informace a vysílací čas bude v intencích platných právních předpisů věnován i reklamnímu a 
teleshoppingovému vysílání a propagací vlastních pořadů. 

Protože společnost FTV prima, spol. s r.o. splňuje podmínky stanovené v § 13 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., a protože žádost společnosti FTV prima, spol. s r.o. ze dne 13. ledna 2010, 
v doplnění ze dne 9. února 2010, obsahuje náležitosti žádosti o licenci podle § 14 odst. 1 až 4 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic nebrání tomu žádosti společnosti FTV 
Prima, spol. s.r.o. o udělení licence vyhovět. 

P o u č e n í : 

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

Dle čl. IV bodu 2. přechodných ustanovení zákona č. 304/2007 Sb. nelze vysílání programu na 
základě licence k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání udělené přede dnem dokončení 
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání 
podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
zahájit dříve než dnem následujícím po dni dokončení přechodu zemského analogového 
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání; vysílání však musí být zahájeno do 
360 dnů ode dne dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské 
digitální televizní vysílání. 

V Praze dne: 16.3.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 7.4.2010, licenční podmínky) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.04.12 16:48:04 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 1 

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

Označení (název) programu: 
Prima family 

Územní rozsah vysílání tv programu: 
Česká republika 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Základní programová specifikace: 
Plnoformátový program: film, seriál, dokument, zábavní pořad, soutěžní pořad, 
sportovní pořad, diskusní pořad, zpravodajství, publicistický pořad, magazín a další 
typy pořadů. 

Programová skladba: 

Všední dny: 
ranní blok - dramatická tvorba, archiv, teleshopping 
dopolední blok - dramatická tvorba 
odpolední blok - dramatická tvorba 
podvečerní blok - dramatická tvorba, zábavný pořad 
večerní blok - dramatická tvorba, magazín, zábavný pořad, zpravodajství 
noční blok - dramatická tvorba, archiv, interaktivní pořad 

Víkendové dny, svátky: 
ranní blok - dramatická tvorba 
dopolední blok - dramatická tvorba, magazín, dokument, publicistika 
odpolední blok - dramatická tvorba 
podvečerní blok - dramatická tvorba, magazín 
večerní blok - dramatická tvorba, zpravodajství 
noční blok - dramatická tvorba, archiv, interaktivní pořad. 

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 Prima family nebude zařazována část programu převzatého od jiného 
provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
Ke dni podání žádosti o licenci se neuvažuje o poskytování služeb souvisejících s 
programem. Provozování služeb souvisejících s programem se plánuje až na období, kdy 
bude programem pokryto více než 70% obyvatel České republiky. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských 
nezávislých producentů a současné tvorby: 
Nadpoloviční podíl celkového vysílacího času bude vyhrazen vysílání evropských děl a 
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nejméně 10% celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci. V rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání 
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci bude nejméně 10% tvořeno vysíláním děl od 
jejíchž prvního zveřejnění neuplynulo 5 let. 

Procento vysílaných pořadů opatřených skrytými nebo otevřenými titulky pro 
sluchově postižené: 
Podíl bude vyšší, než je procentuální podíl stanovený zákonem, tedy minimálně 15% 
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Návrh programového schématu vysílání: 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

F T V Prima, spol. s r.o. 
Na žertvách 132/24 
18000 Praha 

Sp. zn./ldent.: 2013/607/sve/FTV 
Č.j.: sve/3379/2013 
Zasedání Rady č. 14 - 2013 / poř.č.: 39 

ROZHODNUTÍ 

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 zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala toto 

Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlo: Praha 8, Na 
žertvách 132/24, PSČ 180 00 (licence sp. zn. 2011/836/sve/FTV ze dne 1. listopadu 2011 a sp. 
zn. 2010/68/koz/FTV ze dne 16. března 2010) dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence, spočívající ve změně 
označení názvu programu na: 

název programu: Prima. 

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem 
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 2x 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 16. července 2013. 

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. 

r o z h o d n u t í 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze v lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
má odkladný účinek. 

V Praze dne: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.08.06 09:18:40 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Jedn. identifikátor: 395492 - RRTV 

 
    
Naše č. j.: RRTV/3133/2021-fia  
Sp. zn.              RRTV/2021/112/fia 
Zasedání Rady   4-2021/poř. č. 17 
 
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.: 2010/68/KOZ/FTV, č.j.: KOZ/1169/2010, ze dne 16. března 
2010,  ve znění pozdějších změn, k provozování celoplošného zemského digitálního 
televizního vysílání programu Prima, šířeného prostřednictvím vysílačů, o dobu 12 let, tzn. 
do 14. dubna 2034 na základě žádosti doručené dne 10. února 2021, č.j.: RRTV/2563/2021-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 celoplošného zemského digitálního 
televizního vysílání programu Prima, šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence 
udělené rozhodnutím Rady, sp. zn.: 2010/68/KOZ/FTV, č.j.: KOZ/1169/2010, ze dne 16. března 
2010, ve znění pozdějších změn, platné do 14. dubna 2022.    
 

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



Dne 10. února 2021, č.j.: RRTV/2563/2021-vra, požádal provozovatel FTV Prima, spol. s r.o., o 
prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. do 14. dubna 2034.   
 
 
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 

 


