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Otrokovická BESEDA, s. 
IČ: 25513885 
nám. 3. května 1302 
76502 Otrokovice 
Česká republika 

r. o. 

Sp. zn./ldent.: 2011/609/sve/Otb 
Č.j.: sve/2814/2011 
Zasedání Rady č. 16 - 2011 / poř.č.: 4 

Rozhodnutí o udělení 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 

r o z h o d n u t i 

Rada uděluje společnosti Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ 25513885, sídlo: Otrokovice, 
náměstí 3. května 1302, PSČ 765 02, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: Městská televize Otrokovice; základní programová  
specifikace: obecní zpravodajsko-informační a vzdělávací program; územní rozsah  
vysílání: katastrální území 716731 Otrokovice, 716766 Kvítkovice u Otrokovic, okres 
Zlín ; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Další programové podmínky: 

Logo: Městská televize Otrokovice 

Vysílací blok složený z obrazového a textově-grafického vysílání v časovém rozsahu 
180 minut: 
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Zprávy Městské televize Otrokovice 
obrazové zpravodajské reportáže o dění ve městě i v regionu: 

- premiéra v úterý a v pátek v 18:00 hodin 
- v dolní části obrazovky poběží textová smyčka pro sluchově postižené 
- časový rozsah vysílání cca 25 minut. 

Tematicky obrazový blok 
vzdělávací, publicistické, dokumentární, zábavné, tematické či odborné obrazové 
pořady vlastní nebo převzaté výroby: 

- repríza 1x za 14 dní (každý jednotlivý pořad bude reprizován samostatně -
nebude reprizován celý blok najednou) 

- časový rozsah vysílání cca 110 minut. 

Textová a grafická smyčka 
základní občanské informace včetně informací z úřední desky MěU 

personální a soukromá oznámení, oznámení sportovních, kulturních a dalších 
zájmových spolků a subjektů; 

- ordinační hodiny lékařů, oznámení městských společností a další informace 
z Otrokovic a okolí. 

- aktualizace 1x za 14 dní nebo podle potřeby; 
- časový rozsah vysílání cca 30 minut. 

Mezi jednotlivými pořady bude zařazeno počasí, časomíra (textová a grafická podoba 
cca 6 minut); hydrometeorologie - aktuální stav řek (textová a grafická podoba cca 6 
minut). 

Odůvodnění: 
Účastník řízení, společnost Otrokovická BESEDA, 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 30. června 2011, pod č.j. 5391, ve 
znění č.j. 6134 doručeného dne 4. srpna 2011. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného prostřednictvím družic a 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. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 
6. září 2011, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení 
podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala 
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náležitosti uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) 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 9. června 2011. 

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

V Praze dne: 6.9.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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