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ROZHODNUTÍ 

 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti 

dané § 5 písm. f) 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.), dle § 60 odst. 2 písm. g) a § 60 odst. 7 

písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla dne 4. června 

2019 takto:  

 

I. Obviněný provozovatel televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, 

sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinným v souladu 

s ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., pro porušení podmínek licence 

programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. 

května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), kterého se dopustil tím, že dne 21. ledna 2019 na 

programu Televize Barrandov odvysílal denní zpravodajský přehled pouze jedenkrát (pořad 

Naše zprávy), ačkoli další programové podmínky licence stanovují, že součástí programové 

skladby je denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně.  

 

II. V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu 

upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již 

samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě. 

 
 
Odůvodnění: 
 

 
a) Zahájení řízení o přestupku: 

 

Barrandov Televizní Studio a. s., je provozovatelem televizního vysílání programu Televize Barrandov 

šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na základě licence Sp. zn./Ident.: 

2013/378/FIA/Bar, č.j.: FIA/2148/2013. 

 
Výňatek z licence: 

 

Základní programová specifikace: 

Plnoformátový program 

Profil a základní charakteristika programu 

Mgr. Ivan Rámeš, advokát 
HAVEL & PARTNERS s.r.o. 
advokátní kancelář 
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 
 



Označení (název) programu: Televize Barrandov 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
Územní rozsah vysílání: Česká republika 
Hlavní jazyk vysílání: čeština  
 
Programová skladba 
Další programové podmínky: 
Charakteristika programových typů a žánrů tvořících základ programové skladby žadatele: 
 
A) Vlastní tvorba pořadů žadatele členěná podle programových žánrů s uvedením časové doby  
nasazení do vysílání: 
 
a) Zpravodajství - denní zpravodajský přehled (několikrát denně), politická talkshow (denně, hlavní  
vysílací čas), 
b) Publicistika - talkshow - satirický pořad (týdeník, hlavní vysílací čas),  
c) Dokumentární tvorba - cestopisný, životopisný (týdeník, hlavní vysílací čas),  
d) Dramatická tvorba - sitcom, hraný seriál (hlavní vysílací čas), 
e) Zábava - zábavné pořady určené pro hlavní vysílací čas: hudební soutěžní pořad, zábavný  
pořad rodinný, soutěž, formáty  
f) Lifestylový pořad - gastronomický (podvečerní vysílací čas), 
g) Pořady pro děti a mládež - zábavně - vzdělávací pořady (ranní vysílací čas) 
 
 
B) Akviziční pořady členěné podle programových žánrů s uvedením doby nasazení do  
vysílání:  
 
a) Dokumentární cykly - přírodopisné, historické šokující, skutečné příběhy, životopisné od  
předních světových distributorů (National Geographic, Discovery) (odpolední, podvečerní a hlavní vysílací časy), 
b) České filmy - zaměřené i na starší a málo známé tituly: komedie, drama, krimi z kolekce  
Fondu kinematografie, Národního filmového archivu, filmy vzniklé v nezávislých produkcích  
po roce 1989, filmy z archívu ČT (hlavní a noční vysílací čas), 
c) Filmy - drama romantické, komedie, skutečné příběhy, historické, válečné, romantické filmy, 
zaměřené na evropskou a americkou tvorbu a z produkce asijských zemí (odpolední, hlavní 
a noční vysílací čas),  
d) Televizní hrané seriály romantické, krimi, historické (odpolední, hlavní a noční vysílací čas), 
e) Pořady pro děti a mládež - bloky animovaných pořadů předních distributorů (ranní a podvečerní 
vysílací čas),  
f) Studentské filmy - příležitostně v rámci dlouholetého projektu Pro Film 
g) Interaktivní pořad (ranní a noční vysílací čas) 
 
V programu Televize Barrandov budou zařazovány teleshoppingové pořady a reklamní spoty. Zastoupení 
jednotlivých programových žánrů a jejich časové nasazení v programovém schématu včetně nasazování repríz 
pořadů bude reagovat průběžně na změny v programování ostatních celoplošných plnoformátových televizních 
stanic a na programovou skladbu nově vzniklých provozovatelů nekódovaného zemského celoplošného televizního 
vysílání.  

 
Rada v rámci pravidelného monitoringu obsahu televizního vysílání zjistila, že provozovatel dne 21. ledna 

2019 obnovil vysílání zpravodajské relace Naše zprávy, která je dle programových přehledů do vysílání 

zařazována před 24. hodinou. Na webu programu je pořad charakterizován jako „Informace o aktuálních 

událostech“, s tím, že má být do vysílání zařazován pouze od pondělí do čtvrtka ve večerních hodinách.1  

                                                 
1 https://www.barrandov.tv/nase-zpravy  

https://www.barrandov.tv/nase-zpravy


 
Přibližně desetiminutová zpravodajská relace odvysílaná dne 21. ledna 2019, moderovaná Alexandrou 

Mynářovou, sestávala výhradně z čtených zpráv bez doprovodného obrazového materiálu. Vydání 

obsahovalo následující příspěvky: 

- Případ nelegálního zabíjení tygrů a obchodování s částmi jejich těl  

- MPSV podle NKÚ selhalo při budování IT systému pro výplatu sociálních dávek 

- Smog na severovýchodě republiky  

- Svaz autorů a interpretů se ohradil proti návrhu senátora Ivo Valenty na osvobození některých 

provozoven od autorských poplatků 

- Pražští radní vymysleli novou funkci tzv. nočního starosty  

- V areálu ČSAD v Kladně začal v noci hořet zaparkovaný autobus 

- Zemřela nejstarší Češka 

- Anonym nahlásil bombu v budově VŠE 

- Počasí: varování meteorologů před silnými mrazy  

Všechny uvedené zpravodajské příspěvky se týkají aktuálního domácího dění a mají ryze informativní 

povahu typickou pro agenturní zprávy. Programová nabídka tedy v monitorovaném úseku vysílání 

obsahovala pořad, který kritéria zpravodajství naplňuje.  

 

Problémem z hlediska naplňování licenčních podmínek programu je však fakt, že další programové 

podmínky licence stanovují, že součástí programové skladby je denní zpravodajský přehled, 

zařazovaný několikrát denně.  

 

Provozovatel na internetových stránkách programu deklaruje, že pořad Naše zprávy bude vysílán 

jen od pondělí do čtvrtka. Od pátku do neděle by tak zpravodajství mohlo absentovat. Dne 21. ledna 

2019 pak bylo zpravodajství do vysílání zařazeno pouze jedenkrát, a to v pozdních večerních 

hodinách (kdy provozovatel odvysílal svůj jediný zpravodajský pořad Naše zprávy).  

 



S ohledem na uvedené rozhodla Rada na svém 3. zasedání konaném dne 5. února 2019 zahájit s 

provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, 

Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 

podmínek licence programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, 

ze dne 13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), kterého se mohl dopustit tím, že dne 21. ledna 

2019 na programu Televize Barrandov odvysílal denní zpravodajský přehled pouze jedenkrát (pořad 

Naše zprávy), ačkoli další programové podmínky licence stanovují, že součástí programové skladby 

je denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně.  

 
Oznámení o zahájení řízení o přestupku bylo provozovateli doručeno dne 13. února 2019 a tímto dnem 

bylo zahájeno řízení o přestupku. Obviněnému provozovateli byla stanovena lhůta 30 dní pro písemné 

vyjádření. Obviněný se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 

 

Dne 29. března 2019 bylo provozovateli doručeno Oznámení o ukončení dokazování, kde mu byla 

stanovena lhůta 20 dní pro písemné vyjádření. 

 

b) Vyjádření obviněného provozovatele: 

 

Dne 29. dubna 2019 bylo Radě doručeno vyjádření provozovatele, kde uvedl následující: 

 

Provozovatel uvádí, že v současné době, a sice již od 9. února 2019, tedy 5 dní před doručením Oznámení 

o zahájení řízení o přestupku, k vysílání zpravodajské relace (Naše zprávy) dochází již vícekrát během 

dne, a to v rámci každodenního programového schématu.  

 

Provozovatel doplňuje, že současná koncepce odpovědnosti za přestupku je založena na materiálně-

formálním pojetí. Materiálním znakem, který je třeba naplnit, aby určitý čin mohl být přestupkem, je jistá 

míra jeho společenské škodlivosti. Ta musí být zohledněna nejen při stanovení výše správního trestu, ale 

též při vlastním posouzení trestnosti protiprávního jednání (pokud materiální znak absentuje, o přestupek 

se vůbec nejedná). Určité jednání v obecné rovině nedosahuje potřebné intenzity společenské škodlivosti 

především tehdy, pokud došlo k naplnění předmětné skutkové podstaty jen okrajovým způsobem.  

 

Předmětné řízení je vedeno pro přestupek dle ustanovení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 

kterého se provozovatel vysílání dopustí tím, že neplní licenční podmínky. Jak je patrné z jejich citace 

obsažené i ve vlastním Oznámení o zahájení řízení o přestupku, těchto je celá řada nejrůznějšího významu 

a důležitosti. Konkrétně četnost, respektive časová doba vysílání určitého programového žánru je 

v podmínkách upravena dohromady patnáctkrát.  

 

Uvedená skutečnost, tj. že k zařazení zpravodajské relace ve vyšší frekvenci již došlo, a to již před 

samotným oznámením o zahájení řízení o přestupku, by dle provozovatele měla být vzata do úvahy 

v kontextu celkové způsobilosti jednání naplnit skutkovou podstatu přestupku dostatečnou intenzitou. 

Provozovatel se domnívá, že přechodné nedodržení jednoho vytknutého pochybení z takto rozsáhlé 

množiny podmínek nemůže být dostačujícím pro závěr, že se dopustil neplnění licenčních podmínek dle 

uvedeného ustanovení zákona, respektive že toto vytknuté pochybení nemůže naplňovat materiální znaky 

přestupku. 

 

 

 

 

 



Samotným projednáním věci se Rada zabývala na svém 10. zasedání konaném dne 4. června 2019 

a dospěla k následujícím závěrům: 

 

Pro ověření skutečností, které obviněný uvádí ve svém vyjádření, byl proveden kontrolní monitoring vysílání 

programu Televize Barrandov, respektive monitoring na tomto programu vysílaných zpravodajských 

pořadů. 

 

Zpravodajská relace Naše zprávy je dle programových přehledů dostupných na internetových stránkách 

provozovatele do vysílání programu Televize Barrandov v současné době zařazována každý den (pondělí 

– neděle), a to dvakrát denně – v poledne a po půlnoci.  

 

 
Monitoringu byla podrobena vydání pořadu ze dnů 29. 4. a 30. 4. 2019.  

 
Datum Čas Stopáž Obsah 

29. 4. 2019 00:31 00:05:37 Obce z lokality Hrádek vyžadují vyřazení z míst zvažovaných pro 
stavbu hlubinného uložiště radioaktivního odpadu 
Rodinný dům ukrýval trhavinu i chemické látky 
Joe Biden vstoupil do boje o nominaci demokratů na 
prezidentský úřad 
Pardubice podpořily projekt výstavby polytechnických dílen 
EU a Japonsko budou spolupracovat na zlepšení pravidel WTO 
Policie v severní Brazílii vzala do vazby papouška 
Norsko natrvalo uzavře svůj poslední výzkumný jaderný reaktor 
Na letišti v Kišiněvu bez povolení přistál řecký boeing 737 
Fanoušci Sparty nesmějí na dva nejbližší venkovní soutěžní 
zápasy do sektoru pro hosty 



Kardiocentrum nemocnice v Českých Budějovicích voperovalo 
pacientovi nejmenší srdeční defibrilátor v ČR 

29. 4. 2019 12:40 00:05:32 17letá dívka se zabarikádovala v paneláku v Pardubicích, chtěla 
spáchat sebevraždu 
Praha vypracuje seznam dětských dlužníků do 15 let, jejichž 
závazky se týkají magistrátu či městských organizací 
T. Okamura chce s M. LePen spolupracovat na omezování 
pravomocí EU 
Situace s nedostatkem vody je ve střední Evropě velmi vážná 
Senát na funkci zástupce veřejné ochránkyně práv navrhne asi 
M. Seluckou  
Japonská sonda vytvořila umělý kráter na asteroidu 
Egyptský prezident v zemi prodloužil výjimečný stav 
KLDR vystavila USA za péči o péči za zesnulého studenta účet na 
2 miliony dolarů 
Loni zmizelo 12 milionů hektarů lesů 
WHO vydala doporučení ohledně denního režimu u dětí mladších 
5 let 

30. 4. 2019 00:35 00:05:24 Na Čarodějnice se mohou objevit přeháňky 
Ceny obědů za poslední rok stouply o 7 korun 
Série demonstrací „Nejsme slepí“ 
Ve Francii skončili ve vazbě čtyři lidé podezřelí z přípravy 
teroristického útoku  
KLDR s Ruskem spojí most 
Indonéský prezident hodlá zrušit hlavní město 
Před pěti lety zemřela Iveta Bartošová 
Svátky 1.  a 8. května 
Den otevřených Dveří v Dolních Vítkovicích v Ostravě 

30. 4. 2019 12:39 00:05:36 Hasiči jsou v pohotovosti kvůli pálení čarodějnic 
Demonstrace proti prodeji nemocnice v Litoměřicích  
Praha je třetím největším „slovenským“ městem 
Turisté odvezení do nemocnice trpěli zdravotními obtížemi už 
před příjezdem do Prahy 
Nemocných spalničkami je v ČR od začátku roku 479 
Žena na Domažlicku byla obviněna ze zpronevěry  
Ministr zahraničí T. Petříček se sejde s čínským velvyslancem 
Velvyslanci zemí EU se sešli v českém Senátu 

 
Přibližně pětiminutová zpravodajská relace, moderovaná Petrem Převrátilem, sestává výhradně z čtených 

zpráv bez doprovodného obrazového materiálu. Zpravodajské příspěvky se týkají aktuálního domácího i 

zahraničního dění a mají ryze informativní povahu. Zpravodajství bylo ve sledovaných dnech do vysílání 

programu zařazeno dvakrát denně, pokaždé v premiéře.  

 

Dále Rada ověřila, že k zařazování zpravodajského pořadu Naše zprávy do vysílání programu Televize 

Barrandov dvakrát denně dochází již od provozovatelem uváděného data 9. února 2019. 

 

Lze tedy shrnout, že provozovatel dne 21. ledna 2019 skutečně porušil licenční podmínky tím, že odvysílal 

zpravodajský pořad pouze jedenkrát, když licence stanoví, že součástí programové skladby je denní 

zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně. Na druhé straně je faktem, že již několik dní před 

zahájením řízení o přestupku provozovatel z vlastní iniciativy přistoupil k nápravě a začal vysílat 

zpravodajství v souladu s platnými licenčními podmínkami, tj. minimálně dvakrát denně. 

 



Dle ustanovení § 5 zákona č. 250/2016 Sb., je přestupkem společensky škodlivý protiprávní čin, který je v 

zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. 

 

V projednávaném případě byl naplněn formální i materiální znak přestupku. Porušení licenčních podmínek 

je výslovně jako přestupek označeno v ustanovení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. (formální 

znak) a jednání provozovatele spočívající v porušení licenčních podmínek programu Televize Barrandov 

dosáhlo potřebné míry společenské škodlivosti – provozovatel je povinen vysílat program v souladu 

s licenčními podmínkami, respektive s dalšími programovými podmínkami tak, jak je Rada schválila a 

každé jejich porušení je způsobilé porušit nebo ohrozit zájem společnosti, v tomto konkrétním případě 

zájem diváka na tom, aby televizní vysílání probíhalo v souladu s licencí, kterou Rada udělila a která je 

veřejně přístupná (materiální znak). Nelze argumentovat tím, že licence obsahuje celou řadu podmínek a 

nedodržení jedné podmínky nemůže naplnit materiální znaky přestupku. Provozovatel je povinen dodržovat 

všechny licenční podmínky přesně tak, jak jsou obsaženy v licenci. Skutečnost, že provozovatel sám 

přistoupil k nápravě, lze vzít v úvahu při stanovení správního trestu. 

  

S ohledem na uvedené dospěla Rada k závěru, že obviněný provozovatel televizního vysílání 

Barrandov Televizní Studio a.s., se uznává vinným pro porušení podmínek licence programu 

Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. května 2013, sp. zn. 

2013/378/FIA/Bar), kterého se dopustil tím, že dne 21. ledna 2019 na programu Televize Barrandov 

odvysílal denní zpravodajský přehled pouze jedenkrát (pořad Naše zprávy), ačkoli další programové 

podmínky licence stanovují, že součástí programové skladby je denní zpravodajský přehled 

zařazovaný několikrát denně.  

 
Současně Rada v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla upustit od 

uložení správního trestu, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, 

že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., podat žalobu 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

Podání žaloby má odkladný účinek. 

 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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