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R O Z H O D N U T I O U D Ě L E N I L I C E N C E 

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 toto 

Rada u d ě l u j e společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. l i c e n c i k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let od 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 

BARRANDOV PLUS 

Základní programová specifikace: 

Program se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké 
provenience pro různé věkové skupiny diváků. 

Územní rozsah vysílání: 

Česká republika 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

Hlavní jazyk vysílání: český jazyk 

r o z h o d n u t í : 
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Další programové podmínky 

Hlavní celodenní program BARRANDOV PLUS bude sestaven z: 

- premiérových animovaných pořadů se zaměřením na předškolní děti, 
- pořadů pro děti školního věku, 
- pořadů zaměřených zejména na dospívající dívky i chlapce nebo rodinné pořady (odpolední 

hodiny) 

Večerní program BARRANDOV PLUS bude obsahovat: 

dokumentární pořady (přírodopisné, světové kulinářství, medicínské, cestopisné, historické, 
skutečné šokující příběhy, sportovní, mysteriózní, kriminální a katastrofické pořady). 

Od časných ranních hodin budou následovat reprízy dokumentárních pořadů daného dne. 

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

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

EPG (Elektronický programový průvodce). 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl: 

Nejméně 25% celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropské tvorby. 

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

Nejméně 3% 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: 

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

Vzhledem k zaměření programu na americkou tvorbu nebude zastoupení evropské tvorby ve vysílání 
programu BARRANDOV PLUS zastoupeno v rozsahu, jaký vyžaduje zákon č. 231/2001 Sb. 
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Odůvodnění: 

Účastník řízení, Barrandov Televizní Studio a.s. požádal Radu o udělení licence k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím vysílačů v souladu se zněním 
zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 29. ledna 2015, č.j.: 1148. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování zemského digitálního 
vysílání šířeného prostřednictvím 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 17. února 
2015, 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 stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění ve 
výši 90 000,- Kč dne 26. ledna 2015. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 17.2.2015 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.02.25 18:26:41 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

o n . _ Location: Praha 
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JEDN. IDENT.: RRTV-4984415 Barrandov Televizní Studio a.s. 
Kříženeckého náměstí 322/5 
15200 Praha 
Česká republika 

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

RRTV/941/2016-LOJ 
2016/257/LOJ/Bar 

VYŘIZUJE: Analytický odbor 

DATUM, MISTO: 19.4.2016, Praha 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu 
s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a 
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 
Sb.") vydala toto 

Rada vydává provozovateli Barrandov Televizní Studio, a. s . , Kříženeckého nám. 322, 150 00 
Praha 5, IČ: 41693311, DIČ: CZ41693311 souhlas se změnou licenčních podmínek licence 
sp.zn.: 2015/108/FIA/Bar č.j.: RRTV/821/2015-FIA ze dne 17. 2. 2015 k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního programu BARRANDOV PLUS, spočívající v 
úpravě znění Dalších programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě 
dne 17.3.2016. 

Změna licenčních podmínek spočívá ve změně dalších programových podmínek při 
zachování základní programové specifikace (převažujícím žánrem zůstávají dětské a 
dokumentární pořady), a to v rozšíření žánrového spektra do následující podoby: 

Další programové podmínky 

Denní program BARRANDOV PLUS bude sestaven z: 

- Animovaných pořadů se zaměřením na předškolní děti, 
Pořadů pro děti školního věku, 
Pořadů zaměřených zejména na dospívající dívky a chlapce nebo rodinné pořady -
dokumentů 
Televizních seriálů a filmů 
Repríz pořadů vlastní tvorby zajišťovaných provozovatelem pro tv programy skupiny 
Barrandov, (zábavné, vzdělávací a hudební programy) 

Večerní program BARRANDOV PLUS bude sestaven z: 

rozhodnutí: 
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Dokumentárních pořadů (přírodopisné, světové kulinářství, medicínské, cestopisné, 
historické, skutečné šokující příběhy, sportovní, mysteriózní, kriminální a katastrofické 
pořady). 
Televizních seriálů a filmů 

- Zábavných pořadů a repríz pořadů vlastní tvorby zajišťovaných provozovatelem pro tv 
programy skupiny Barrandov (zábavné, vzdělávací a hudební programy) 

Od časných ranních hodin budou následovat reprízy pořadů daného dne, případně minulých 
dní. Do programu bude zařazován teleshopping a reklama. 

Ostatní programové podmínky zůstávají beze změny. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, 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 souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádosti o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 10. března 2016 

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.04.24 23:17:59 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor:  292575-RRTV 

 
   
Naše č. j.:  RRTV/20462/2018-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2018/1047/fia  
Zasedání Rady   20-2018/poř. č. 12 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
 
Datum, místo 4. prosince 2018, Praha 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a), d) 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, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, se 
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/821/2015-FIA, sp. zn.: 2015/108/FIA/Bar, ze dne 
17. února 2015, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 
Sb., dle žádosti ze dne 20. listopadu 2018, č.j.: RRTV/19785/2018-vra, spočívající ve změně:  

 

 

a) označení názvu programu z BARRANDOV PLUS  na: BARRANDOV KRIMI;  
 
 
 

b) dalších programových podmínek,  
 
při zachování základní programové specifikace (převažujícím žánrem zůstávají dětské 
pořady a dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků), 
se stávající Další programové podmínky (rozhodnutí č.j.: RRTV/941/2016-LOJ, ze dne 
19. dubna 2016), rozšiřují o následující žánry:   
 
 

 
- dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience (televizní seriály a filmy),  
- zpravodajské a publicistické pořady  

 
 

Barrandov Televizní Studio a.s.  
IČ: 416 93 311 
 
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 
PSČ 15200 



 
Hlavní celodenní program BARRANDOV KRIMI bude sestaven z:   

 
- animovaných pořadů se zaměřením na předškolní děti,  
- pořadů pro děti školního věku,   
- pořadů zaměřených na dospívající mládež nebo rodinné pořady (v odpoledních hodinách),  
 
  
V podvečerních hodinách program BARRANDOV KRIMI bude vysílat:   
 
- dokumentární pořady (přírodopisné, světové, kulinářství, medicínské, cestopisné, 

historické, skutečné šokující příběhy, sportovní, mysteriózní, kriminální a katastrofické 
pořady),  

  
Večerní program BARRANDOV KRIMI bude obsahovat nové žánry:  
 
- dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience (televizní seriály a filmy) a 

zpravodajské a publicistické pořady,  
 
 

Ve včasných ranních hodinách budou vysílány reprízy pořadů.  
 
Nové žánry budou zařazovány do programu BARRANDOV KRIMI po celých 24 hodin tak, 
aby byl současně zachován i 51% podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké 
provenience pro různé věkové skupiny diváků.  
 
 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 
 
 

 
 
Odůvodnění: 
 
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 20. listopadu 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., správního 
řádu v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 



P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 


