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VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

25.8.2015, Praha

ROZHODNUTI

Barrandov MUZIKA, s.r.o.
Mikuleckého 1311/8
14700 Praha
Česká republika

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 toto

rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 267 35 679, se sídlem Praha 4,
Mikuleckého 1311/8, PSC 147 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., l i c e n c i k provozování
regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let od
právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:
BARRANDOV MUZIKA
Základní programová specifikace:
Program tematicky zaměřený převážně na českou a slovenskou hudební a s hudbou související
tvorbu.
Územní rozsah vysílání:
V souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j.: ČTÚ-53 594/2015-613, ze dne
14. srpna 2015, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

H l a v n í jazyk vysílání:
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český jazyk

Další programové podmínky
P r o g r a m o v á s k l a d b a bude o b s a h o v a t :

- premiéry a reprízy převážně hudebních pořadů složených z hudebních klipů české a slovenské
produkce sestavených do tematických celků dle hudebních žánrů různého zaměření, například
lidové písně, taneční šlágry, šlágry z 60. - 80. let a jejich úpravy v různé podobě, apod.,
-zábavné pořady (soutěže, reality show, hraná show), přestávky,
- interaktivní kontakt s d i v á k e m (videoklipy na přání, v z k a z y do práce, S M S v n o č n í c h č a s e c h a p o d . ) ,

- grafické lišty (diváci mohou být informováni o dění v kultuře, aktuálním všeobecném dění,
chystaných akcích, koncertech apod.).

V průběhu přestávek budou uváděny reklamy, tzv. „Self-promo", spoty, oznámení o sponzorování, krátké
pořady k zaplnění časových mezer (humorné animované, případně hrané pořady v rozsahu cca 20 vteřin
až několikaminutové), kampaňové spoty, apod.
Podíl hudebních videoklipů bude činit nadpoloviční část vysílání.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
E P G (Elektronický programový průvodce).

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských
producentů a současné tvorby:

nezávislých

U regionálního programu se podpora evropské tvorby nesleduje.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost Barrandov MUZIKA, s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování
regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 17. července 2015, č.j.:
RRTV/6256/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 6. srpna 2015, č.j.: RRTV/6756/2015-P.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. se licenční řízení k provozování mj. zemského
digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 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.
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Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 25. srpna
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 17. července 2015.

Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel televizního vysílání s licencí povinen
zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.

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

Ivan Krejčí

předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (ostatní, 27.8.2015, Barrandov MUZIKA, s.r.o. - stanovisko ČTÚ, mapa
pokrytí)

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.09.01 20:26:25 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
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Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání - společnost Barrandov MUZIKA, s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 3 1 . 7. 2015 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání - společnosti Barrandov MUZIKA,
s.r.o. v České republice prostřednictvím vysílačů DVB-T regionální vysílací sítě 8.
V návaznosti na přijetí aktualizovaného znění opatření obecné povahy (část plánu využití
rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možné příslušné rádiové kmitočty
využívat pouze do 3 1 . 12. 2017. 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 v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

Vypraveno dne 14. 8. 2015.

IC:70106975
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Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 76204604-181726-150817092147, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného
elektronického podpisu byla ověřena dne 17.08.2015 v 09:22:03. Zaručený elektronický podpis byl shledán
platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného
certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů
vydanému k datu 17.08.2015 0829:42. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného
certifikátu 19 EE 96, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
PostSignum Qualified C A 2, Č e s k á pošta, s.p. [ I C 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu)
Ing. Zdeněk Bauer, odborný referent, odbor 613, 1, Český telekomunikační úřad [IČ 70106975].
Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
Vystavil: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Pracoviště: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dne 17.08.2015
J m é n o , příjmení a podpis o s o b J k l e r ó autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Magdalena Vránková
y ^ ^ ^ ^ 4 ^ \
A

Í04-181726-150817
Poznámka:
V době od uveřejněni seznánu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovanélto
certifikátu 19EE96, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojitk zneplatněnikvaufikovanélío certifikátu.
Kontrolu této ověřovací doloihy lze provést v centrální evidenci ověřovacích dololek přístupnézpůsobem umožňujícím dálkový přistup
na adrese https/Awvw. czechpoinLcz/overovaádolozky.
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JEDN. IDENT.:

238141 - RRTV

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

RRTV/3764/2017-rud
RRTV/2017/105/rud
3-2017/poř. č. 24

VYŘIZUJE:

OA TV

DATUM, MÍSTO:

7.2.2017, Praha

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") jakožto ústřední správní úřad v souladu s
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a 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 dne 7. února 2017 toto
rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 26735679, sídlem Praha 4, Mikuleckého
1311/8, PSČ 147 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn. 2015/685/FIA/Bar, č.j.
RRTV/3053/2015-FIA, k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu
BARRANDOV MUZIKA šířeného prostřednictvím vysílačů, spočívající ve změně označení názvu
programu na BARRANDOV FAMILY a v úpravě dalších programových podmínek, a to dle žádosti
provozovatele doručené Radě dne 22. prosince 2016, č.j. RRTV/10088/2016-P.
Dne 22. prosince 2016 byla Radě pod č.j. RRTV/10088/2016-P, doručena žádost provozovatele Barrandov
MUZIKA, s.r.o., IČ 26735679, sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, o udělení souhlasu se
změnou licenčních podmínek zemského digitálního televizního vysílání programu BARRANDOV MUZIKA
šířeného prostřednictvím vysílačů.
Barrandov MUZIKA, s.r.o., je provozovatelem zemského digitálního televizního vysílání programu
BARRANDOV MUZIKA šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 25. srpna 2015, sp.zn.
2015/685/FIA/Bar, č.j. RRTV/3053/2015-FIA.
Žádost provozovatele projednala Rada na svém 3. zasedání konaném dne 7. února 2017 a všechny
požadované změny schválila. Schválené změny jsou tedy následující:
Dosavadní označení (název) programu „BARRANDOV MUZIKA“ se mění na „BARRANDOV
FAMILY“.
Znění Dalších programových podmínek se doplňuje o následující text:
„Zařazení dalších programových žánrů do programové skladby, a to pouze v časovém rozsahu,
který v programu v jeho týdenním časovém souhrnu zachová většinový, tj. 51% podíl české a
slovenské hudby a s hudbou související tvorby. Jedná se o následující žánry: televizní seriály a
filmy, hudební, vzdělávací a zábavné programy, jakož dokumentární, zpravodajské a publicistické
pořady, a to jak akviziční, tak i programy z těchto žánrů z vlastní tvorby. Programy žánrů budou

zařazovány do programu po celých 24 hodin vysílání tak, aby byl současně zachován i 51% podíl
české a slovenské hudby a s hudbou související tvorby.
Časový rozsah vysílání:
 v časovém rozsahu 05.30 hodin do 07.59 hodin bude vysílána především česká a slovenská
hudba a s hudbou související tvorba
 v časovém rozsahu 08.00 hodin do 00.59 hodin budou vedle české a slovenské hudby a
s hudbou související tvorby vysílány také další programové žánry specifikované výše
 v časovém rozsahu 01.00 hodin do 04.59 hodin bude vysílána česká a slovenská hudba a
s hudbou související tvorba
 v časovém úseku 05.00 hodin do 05.29 hodin bude probíhat technická odstávka vysílání“
V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze změn.
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 žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 23. prosince 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

Jedn. identifikátor: 279191-RRTV

Barrandov MUZIKA, s.r.o.
IČ: 26 73 5679

Naše č. j.:
RRTV/12156/2018-fia
Sp. zn.:
RRTV/2018/346/fia
Zasedání Rady
10-2018/poř. č. 35

Praha 4, Mikuleckého 1311/8,
PSČ 147 00

Vyřizuje:

ORVL – OLR

Datum, místo

5. června 2018, Praha

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 „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
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli, společnosti Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se sídlem
Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 14700, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, č. j.: RRTV/3053/2015-FIA, sp. zn.: 2015/685/FIA/Bar, ze dne 25. srpna 2015, ve znění
pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 5.
dubna 2018, č.j.: RRTV/9166/2018-vra, ve znění doplnění žádosti č.j.: RRTV/10909/2018-vra, ze
dne 4. května 2018, spočívající ve změně označení názvu programu z BARRANDOV FAMILY
na:

Barrandov NEWS

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 6. dubna 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.

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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

