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SELF servis, spol. s r.o. 
Pálavské náměstí 11 
628 00 Brno 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2012/464/FIA/SEL 
Č.j.: FIA/2368/2012 
Zasedání Rady č. 12 - 2012 / poř.č.: 15 

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"), vydala toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti SELF servis, spol. s r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Brno - Vinohrady, 
Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, I i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 

MORAVIANET 

Územní rozsah vysílání stanovený výčtem katastrálních území a okresů: 

okres katastrální území 
Blansko Kunštát na Moravě 

Brno-venkov Hrušovany u Brna 

Ivančice 

Jiříkovice 

Modřice 

Moravské Bránice 

Neslovice 

Nové Bránice 

Oslavany 

Padochov 

Popůvky u Brna 

Radostice u Brna 
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Rosice u Brna 

Šlapanice u Brna 

Telnice u Brna 

Tišnov 

Troubsko 

Vojkovice u Židlochovic 

Žabčice 

Zidlochovice 

Břeclav Hustopeče u Brna 

Popice 

Strachotín 

Hodonín Bohuslavice u Kyjova 

Bukovany u Kyjova 

Kyjov 

Mistřín 

Mutěnice 

Svatobořice 

Vlkoš u Kyjova 

Znojmo Moravský Krumlov 

Hlavní jazyk vysílání: čeština 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 
Informační a propagační program zaměřený výhradně na propagaci vlastního televizního vysílání a 
výrobků, služeb a dalších činností souvisejících s provozováním vlastního televizního vysílání 

Další programové podmínky: 

Program MORAVIANET bude sestaven z opakující se smyčky po sobě jdoucích bloků: 

• Nabídka - blok pořadů vlastní výroby ve stopáži 3 - 20 minut (programová 
nabídka, nabídka služeb, možnosti sítě Moravianet, kontaktní 
informace, ceníky služeb sítě Moravianet, informace o změnách 
nebo výpadcích služeb, atd.), 
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• Poradna - nepravidelně zařazovaný blok pořadů vlastní výroby ve stopáži 3 - 20 
minut (technické návody, postupy a rady především ohledně 
nastavení TV přijímačů, settoboxů nebo modemů v síti Moravianet, 
návody jak postupovat v konkrétních případech jako objednávka 
služeb, změny ve smlouvě, komunikace se zákaznickým centrem a 
podobně), 

• Uvidíte u nás - blok sestavený z ukázek pořadů programů kabelové sítě 
Moravianet (trailery, upoutávky, annonce) doplněný vlastní 
infografikou ve stopáži 3 - 2 0 minut (části TV programu, 
annonce, trailery nebo upoutávky na pořady běžící na 
programech v nabídce sítě Moravianet), 

• Reklama - nepravidelně zařazovaný blok sestavený z reklamy jiných subjektů. 
Stopáž 0-10 minut (reklama na jiné produkty a služby než nabízí síť 
Moravianet) 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

Provozovatel nebude poskytovat služby přímo související s programem. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
Do programu MORAVIANET nebudou zařazovány převzaté pořady od jiného provozovatele 
vysílání. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost SELF servis, spol. s r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., 
podáním doručeným Radě dne 6. června 2012, č.j.: 5467 ve znění upřesnění ze dne 18. června 2012, 
č.j.: 5817. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání šířeného mj. 
prostřednictvím kabelových systémů 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. 
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Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 26. června 
2012 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 
právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 4. června 2012. 

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. 

V Praze dne: 26.6.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.07.02 18:47:12 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. Location: Praha 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 
www.rrtv.cz 

itselfs.r.o. 
Pálavské náměstí 4343/11 
62800 Brno 

Sp. zn./ldent.: 2013/1023/FIA/its 
Č.j.: FIA/126/2014 
Zasedání Rady č. 1 - 2014 / poř.č.: 26 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. a), c), d) 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 vydává provozovateli itselfs.r.o., IČ 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 
628 00 Brno (licence sp. zn.: 2012/464/FIA/SEL, č.j.: FIA/2368/2012 ze dne 26. června 2012) souhlas 
dle § 21 odst. 1 písm. a), c), d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci programu MORAVIANET prostřednictvím kabelových systémů, dle žádosti č.j.: 12400 ze dne 6. 
prosince 2013 a doplnění žádosti ze dne 17. prosince 2013, č.j.: 12754, spočívající: 

a) ve změně označení názvu programu z MORAVIANET na: 

b) ve změně územního rozsahu vysílání, jeho rozšířením 

o katastrální území v České republice dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků, v platném 
znění a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, v platném znění, 

c) ve změně licenčních podmínek, spočívajících 

ve změně Dalších programových podmínek programu MORAVIANET, a to tak, že 
původní znění je nahrazeno aktuálním zněním, a to: 

Další programové podmínky: 

Informační a propagační program „selfneť bude sestaven z vysílání 24 hodin denně opakující se smyčky, 
kterou tvoří pořady vlastní výroby obsahující: 

r o z h o d n u t í 

selfnet, 

• informace o službách a produktech provozovatele, 
• technické informace a návody související s těmito službami, 
• blok sestavený z ukázek pořadů programů kabelové sítě provozovatele 
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(trailery, upoutávky, annonce) doplněný vlastní infografikou 

Součástí smyčky může být i blok sestavený z reklamy jiných subjektů (reklama na jiné 
produkty a služby než nabízí provozovatel). 

V ostatních částech zůstává licence beze změny. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 4. prosince 2013. 

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. 

V Praze dne: 9.1.2014 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2014.01.15 12:27:12 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 


