
 

 Jedn. identifikátor 244546 - RRTV 
Naše č. j. RRTV/7457/2017-spm  
Sp. zn. 2017/368/spm  
Zasedání Rady   8-2017/poř. č. 5 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 25. dubna 2017, Praha 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), 
§ 18 odst. 4 a § 25 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 ustanovením § 67 
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 u d ě l u j e společnosti TUTY Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem Werichova 
1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 
dobu 12 let. 

 

Název (označení) programu:   TUTY 

 

Základní programová specifikace:  tematický televizní program zaměřený převážně na 
dětského a mladistvého diváka se zaměřením na 
pořady určené dětem a mladistvým převážně 
vyráběné v USA, Japonsku a v jiných asijských 
zemích 

 

Územní rozsah vysílání:    Česká republika 

 

Hlavní jazyk vysílání:     český jazyk 

 

Časový rozsah vysílání:    24 hodin denně 

 

Další programové podmínky: 

Od zahájení programu bude mít vysílání 16 hodin denně s postupným nárůstem vysílacího času 

na konečných 24 hodin denně. 

 
Program bude zaměřen převážně na dětského a mladistvého diváka, cílová skupina diváků 
primárně od 4 do 17 let věku.  
 

Opatření pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a 
zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením bude poskytováno v  zákonném rozsahu. 

 

Programová skladba: 

 
TUTY Broadcasting, a.s. 
Werichova 1145/33 
15200 Praha 5 



V programové skladbě budou dominovat akviziční seriály, a to především animované. Její 
součástí budou i lifestylové pořady vlastní tvorby, taktéž zaměřené na výše uvedenou cílovou 
skupinu. Programovou skladbu budou doplňovat mj. filmy, dokumenty, hudební klipy a 
krátkometrážní formáty, vzdělávací pořady a informační servis. Zařazovány mohou být také živě 
vysílané pořady.  
 
Do programu budou zařazována obchodní sdělení. 
 
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 
 
Údaje o službách přímo souvisejících s programem: 
Služba EPG (elektronický programový průvodce). Provozovatel bude poskytovat doplňkovou 
službu v podobě interaktivních prvků zapojení diváka formou SMS nebo internetu. V případě 
zapojení formou audiotextu bude obsah této služby v souladu se zaměřením na nezletilého 
diváka. 
 
Bude poskytována služba teletextu. 
 
Podíl celkového vysílacího času, který má byt vyhrazen vysílání evropských děl: 
Nejméně 35% celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl. Vzhledem 
k základní programové specifikaci, kdy převážná část vysílaných programů bude získávána 
akvizičně z produkce vyráběné v USA, Japonsku a v jiných asijských zemích, nelze dodržet 
zákonem stanovený podíl evropské tvorby 
 
Podíl celkového vysílacího času, který má byt vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci: 
Nejméně 7% celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci. Toto snížené procento koresponduje s výše uvedeným objemem vysílání 
evropských děl. 
 
Podíl vysílacího času, který by měl byt vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času 
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 
 
Nejméně 10% vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými 
výrobci bude vyhrazeno pro vysílání současné tvorby, tj. tvorby, od jejichž prvního zveřejnění 
neuplynulo více než 5 let. 
 
K identifikaci programu bude uváděno logo. 
 
 
O d ů v o d n ě n í: 
 
Účastník řízení, společnost TUTY Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem Werichova 
1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, požádal Radu o udělení licence k provozování zemského 
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 27. března 2017, č.j. RRTV/6014/2017-vra, ve 
znění upřesnění a doplnění doručeného dne 19. dubna 2017, č.j. RRTV/7093/2017-vra. 
 



Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování celoplošného 
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 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 25. 
dubna 2017 pak Rada konstatovala, že účastník 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 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 právní moci rozhodnutí. 
 
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 22. března 2017. 
 
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. § 32 odst. 1 písm. s) 231/2001 Sb., je provozovatel 
televizního vysílání s licencí povinen zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení licence. 
 
Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen 
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s 
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, 
a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání. 
 
P o u č e n í : 
 
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 

 



 

Jedn. identifikátor 287133-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/16981/2018-zem 
Sp. zn. 2018/716/zem  
Zasedání Rady   15-2018/poř. č. 13 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 19. září 2018, Praha 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 
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 zákon č. 231/2001 Sb.),  a § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto 
 
 

r o z h o d n u t í 
 
 
Rada uděluje provozovateli TUTY Broadcasting, a.s., IČ 058 83 121, se sídlem Werichova 
1145/33, 15200 Praha 5, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RRTV/7457/2017-spm ze dne 25. dubna 2017, a to 
změnou územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., z 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu TUTY šířeného 
prostřednictvím vysílačů na regionální vysílání, v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-40 070/2018-613 ze dne 1. srpna 2018, v rozsahu dle 
žádosti doručené dne 16. července 2018, č.j. RRTV/14288/2018-vra. 
 
 
V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 

 

 
O d ů v o d n ě n í :  
 
Účastník řízení TUTY Broadcasting, a.s., IČ 058 83 121, je na základě licence, č.j. 
RRTV/7457/2017-spm ze dne 25. dubna 2017, provozovatelem celoplošného zemského 
digitálního televizního vysílání programu TUTY šířeného prostřednictvím vysílačů. 
 
Účastník řízení zaslal dne 16. července 2018, č.j. RRTV/14288/2018-vra, Radě žádost o souhlas 
se změnou územního rozsahu vysílání spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
programu TUTY z celoplošného na regionální, neboť televizní vysílání uvedeného programu 
šířeného prostřednictvím regionální sítě 8 může ve vymezeném územním rozsahu přijímat pouze 
53,7 % obyvatel České republiky, tj. dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., méně než 
70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajícího z posledního sčítání lidu, 
což koliduje s celoplošným územním rozsahem vysílání dle platných podmínek licence č.j. 
RRTV/7457/2017-spm ze dne 25. dubna 2017.  

 
TUTY Broadcasting, a.s. 
Werichova 1145/33 
15200 Praha 5 



 
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 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 17. července 2018.  
 
 
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., v platném 
znění. 
 
 
P o u č e n í :  
 
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. Podání žaloby 
má odkladný účinek. 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-40 070/2018-613 ze dne 1. srpna 2018 
Diagram využití rádiových kmitočtů 
 



IČ: 70106975 

 
 
 

 

Rada pro R a TV vysílání 

P.O.BOX 181 

Praha 2 Vinohrady 

120 21 

      

      

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

RRTV/14328/2018-zem ČTÚ-40 070/2018-613 J.Nováková / 224 004 699 1. srpna 2018 

 

 Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání – žádost společnosti TUTY Broadcasting, 
a.s. 

 

Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 16. 7. 2018 zasíláme diagram využití rádiových 
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání – žádost společnosti TUTY 
Broadcasting, a.s., prostřednictvím vysílačů DVB-T.  
 

V návaznosti na přijetí aktualizovaného znění opatření obecné povahy (část plánu využití 
rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možné rádiové kmitočty příslušné pro 
stanovený územní rozsah využívat pouze do 30. 6. 2019. Po tomto termínu nelze zaručit přidělení 
shodného nebo jiného rádiového kmitočtu zaručujícího možnost dalšího provozování zemského 
digitálního televizního vysílání pro daný územní rozsah. 
 
 
   Příloha: 1 
 

 
Ing. Jiří Duchač  
ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 
 



Příloha k čj.: ČTÚ –40 070/2018-613 

 

Územní rozsah DVB-T vysílání zpracovaný na základě žádosti společnosti TUTY Broadcasting, a.s. 

 


	Text1
	Text2
	Text3
	Text4
	Text5
	Text6
	Text7
	Text8
	Text9
	Text10

