Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120 00 Praha 2

Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz

Barrandov Televizní Studio a.s.
Kříženeckého náměstí 322/5
15200 Praha 52
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2013/378/FIA/Bar
Č.j.: FIA/2148/2013
Zasedání Rady č. 9 - 2013 / poř.č.: 5

ROZHODNUTI

O UDĚLENI

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"), vydává

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e právnické osobě Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, se sídlem Praha
5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, l i c e n c i k provozování celoplošného televizního vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na dobu 12 let

Název (označení) programu:
Televize Barrandov

Základní programová specifikace:
Plnoformátový program
Územní rozsah vysílání:
Česká republika

Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání: český jazyk
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Další programové podmínky:
Charakteristika programových typů a žánrů tvořících základ programové skladby žadatele:
A) Vlastní tvorba pořadů žadatele členěná podle programových žánrů s uvedením 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)
g)

Lifestylový pořad - gastronomický (podvečerní vysílací čas),
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)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

Dokumentární cykly - přírodopisné, historické šokující, skutečné příběhy, životopisné od
předních světových distributorů (National Geographic, Discovery),
(odpolední, podvečerní a hlavní vysílací časy)
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),
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),
Televizní hrané seriály romantické, krimi, historické (odpolední, hlavní a noční vysílací
čas),
Pořady pro děti a mládež - bloky animovaných pořadů předních distributorů (ranní
a podvečerní vysílací čas),
Studentské filmy - příležitostně v rámci dlouholetého projektu Pro Film
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.
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Služby přímo související s programy: Teletext
Teletext bude vkládán do půlsnímkového zatemňovacího intervalu dle televizní normy.
Rozsah teletextových informací:
a) hlavní menu včetně obsahu,
b) počasí - předpověď, v zimě sněhové zpravodajství, v létě teplota vod, sjízdnost řek, emisní
zpravodajství, sjízdnost silnic,
c) informace o TV Barrandov - veškeré noviny a zprávy z TV Barrandov vyžadující písemnou
podobu a trvalou dostupnost,
d) programy Televize Barrandov,
e) sport - informace pro sázkaře, aktuální výsledkový servis,
f) soutěže a akce pořádané TV Barrandov,
g) komerční část - soutěže, hry, zajímavosti, upoutávky oddílů a klientů, popis jednotlivých
zvláštních produktů (cestování s teletextem, telemarketing, prodej produktů přes teletext, atd.),
h) klienti inzerující na teletextu TV Barrandov,
i) seznam vysílačů okruhu TV Barrandov a termíny hlášení výluk,
j) titulky u vybraných pořadů

Provozovatel Barrandov Televizní Studio a.s. bude plnit podmínky dle ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 S b .

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl:
Minimálně 50% celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropské tvorby.

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci:

Alespoň 10% z celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:

Alespoň 10% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci bude vyhrazeno evropské nezávislé tvorbě mladší pěti let.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost Barrandov Televizní Studio a.s. požádal Radu o udělení licence
k provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 2. května 2013, č.j.: 4560, ve znění
upřesnění ze dne 6. května 2013, č.j.: 4699, 9. května 2013, č.j.: 4785 a č.j.: 4786.
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Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování zemského digitálního
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 14. května
2013, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14,
jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) 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.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000 Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, a to 50 000,- Kč dne 30. dubna 2013 a 40 000,- Kč dne 6. května 2013.

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

V Praze dne: 14.5.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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