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MAMĚ Moravské Budějovice, s.r.o.
Tovačovského sady 98
676 02 Moravské Budějovice

Rozhodnutí o udělení licence
Č.j.: Ru/228/02
Zasedání Rady 17/ bod 8
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Způsob zastupování:
Jednatel:
Dozorčí rada:

Jménem společnosti jedná a
podepisuje každý jednatel samostatně
Jiří Kučera
Ing. Radek Doležal - předseda
František Dostál, Šárka Ježková, Bedřich
Němec, JUDr PhDr. Alena Novotná

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními
§ 5 písm. b), § 18 odst. 4 a § 25 a § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 46
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

rozhodnutí

:

Rada u d ě l u j e
společnosti MAME Moravské Budějovice, s.r.o., s e sídlem v Moravských
Budějovicích, Tovačovského sady 98, IČ: 25570161, l i c e n c i k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů. Licence s e uděluje na dobu určitou, a to na
dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu :
MBi (Moravskobudějovický infokanál)

Územní rozsah vysílání tv. programu :
Moravské Budějovice

Časový rozsah vysílání všech

programů:

Hodinová smyčka vysílaná 24 hodin denně s reportážními amatérskými vstupy z mikroregionů denně v
18.00 hod., v souladu s údaji obsyženými v příloze č. 1 o jedné straně, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.

Základní programová
•

specifikace

a další programové

podmínky:

infokanál

Obsahem vysílání bude zpravodajství a informace o dění ve městě a regionu (informace o kulturních a
společenských akcích). Jedná se o informační program vysílaný v souladu s textem přílohy č. 1.

Odůvodnění:
Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových
systémů na základě registrace č.j. Rg/1/00 ze dne 2 1 . 12.1999, ve znění pozdějších zaregistrovaných změn.
Na základě této registrace je účastník řízení i provozovatelem převzatých televizních programů.
Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatel vysílání v kabelovém systému nebo
prostřednictvím družice požádá o licenci k těm programům, které nejsou převzaté; žádost je třeba podat do
12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
V této souvislosti požádal účastník řízení Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 19. 6. 2002, zaevidovaným v knize
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2452, jakožto žádost o licencí č. NP 0067.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např.
Opis notářského zápisu, prohlášení jako úplné aktuální znění zakladatelské listiny obchodní
společnosti MAME Moravské Budějovice, s.r.o. ve znění dodatků, ze dne 17. 6. 2002,
výpis z obchodního rejstříku ze dne 17. 6. 2002, vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu C,
vložce 34189,
výpisy z evidence Rejstříku trestů jednatele a členů dozorčí rady společnosti ze dne 10. 6. 2002,
potvrzení Finančního úřadu v Moravských Budějovicích, že plátce nemá ke dni 3 1 . 5. 2002 na
daňových účtech nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR,
potvrzení VZP ČR, okresní pojišťovny Třebíč ze dne 28. 5. 2002; potvrzení České národní
zdravotní pojišťovny ke dni 10. 6. 2002, potvrzení Odborové zdravotní pojišťovny v Brně ze dne
7. 6. 2002; že k uvedeným datům nemá plátce u uvedených subjektů sjednaný splátkový
kalendář a nemá žádné nedoplatky na pojistném ani na penále,
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Třebíči, že plátce nemá vůči OSSZ ke dni
3. 6. 2002 splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
čestné prohlášení jednatele společnosti ze dne 18. 6. 2002, že společnost nemá žádné splatné
nedoplatky u ostatních příslušných orgánů, které nejsou uvedeny v seznamu příloh,
čestné prohlášení, že
= na majetek společnosti nebyl ke dni podání žádostí o licenci prohlášen konkurz ani
zahájeno konkurzní řízení ani řízení o vyrovnání a že nebyl podán návrh na vstup
společností do likvidace,
= společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace,
= čestné prohlášení, že společnost není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani
obchodních společností zřízených provozovatelem ze zákona, že společnost je
provozovatelem převzatého vysílání v ČR prostřednictvím kabelových systémů řádně
registrovaných u Rady,

návrh základní programové skladby, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání,
osvědčení o registraci č. 0059/2001-610 Českého telekomunikačního úřadu.

Na základě dokladů doložených k žádostí a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 10. 9. 2002,
Rada konstatovala, že účastník řízení jednal ve shodě s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.,
že podal žádost ve lhůtě stanovené v zákoně, že vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení
§ 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení
§ 2 5 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) na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před
účinností zákona č. 231/2001 Sb., a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, jež
nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední moci, v souladu
s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů je osvobozen od zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění
k provozování televizního vysílání ve výši 50.000,- Kč.
Jelikož se však nejedná o prostou transformaci výše uvedené původní registrace provedenou
v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona, nýbrž o transformaci spojenou se změnou původní registrace,
spočívající v rozšíření o nové programy, a to o vysílání infoklanálů ve vybraných obcích, zaplatil účastník
řízení dne 4. 7. 2002 správní poplatek ve výši 10 000,- Kč podle zákona č. 368/1992, o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný.

V Praze dne 24.9.2002

Příloha č. 1
Rozhodnutí o udělení licence
Č.j. Ru/228/02

(Počet stran: 1)

Programová skladba:
1. Videtextová smvčka v délce 60 min.:
obměňuje se l x za týden
0.00 - 0.15 zprávy, počasí, stalo se
0.15 - 0.25 kultura, sport
0.25 - 0.30 kabelová televize
0.30 - 0.40 reklama, soukromá televize
0.40 - 0.50 recepty, zahrádka, zajímavosti
0.50 - 0.00 provozní a jízdní řády
smyčka přerušena denně v 18.00 hod., kdy jsou zařazeny "Reportáže":
2. Reportáže:
denně v 18.00 hod.
premiéra lx za týden, zpravidla ve středu
délka vysílání 30 až 90 min. - dle příspěvků
- reportáže např. z kulturních, sportovních akcí;
- přímé přenosy zjednání zastupitelstva města (nepravidelně - dle jejich konání) - repríza v odpoledních hodinách po dobu
1 týdne;

3. Teletext:
Informace - Radnice M.B., sport, kultura a finance, KT, Školy, lékaři, zájmy

Rada pro rozhlasové a Ic
Masové a televizní vysílar
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Sp. zn./ldent.: 2010/579/sve/MME
Naše zn.: sve/2325/2010
Zasedání Rady č. 14 - 2010 / poř.č.: 57

MAME Moravské Budějovice, s.r.o.
IČ: 25570161
Tovačovského sady 98
676 02 Moravské Budějovice
Česká

republika

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále
jen zákon č. 132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. f) 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 ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, vydala toto

rozhodnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli MAME Moravské
Budějovice, s.r.o., IČ: 13497766, územní rozsah vysílání licence Ru/228/02 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů:

Číslo kat.území

Název kat. území

Název obce

Okres

698903

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice

Třebič

Odůvodnění:
Provozovatel televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému, v jehož licenci není
územní rozsah vysílání stanoven údaji podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen tyto údaje Radě doručit
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nesplnění této povinnosti se považuje za
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porušeni
licenčních
podmínek.
Rada
licenci provozovatele
televizního
vysílání
prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle věty první do 60 dnů ode dne, kdy
jí byly tyto údaje doručeny.
Provozovatel MAME Moravské budějovice, s.r.o. dne 10. června 2010, pod č.j. 4862, doručil
Radě výčet katastrálních území a okresů dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a
splnil tak povinnost stanovenou v § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. Z v ý š e uvedených
důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne: 13.7.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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MAME Moravské Budějovice,
IČ: 25570161
Tovačovského sady 98
676 02 Moravské Budějovice
Česká republika

s.r.o.

Sp. zn./ldent.: 2011/1147/sve/MME
Č.j.: sve/514/2012
Zasedání Rady č. 3 - 2012 / poř.č.: 53

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5
písm. b) a § 12 odst. 8 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
rozhodnutí
Rada prodlužuje provozovateli MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ 25570161, sídlo
Moravské Budějovice, Tovačovského sady 98, PSČ 767 02, dle § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. dobu platnosti licence č.j. Ru/228/02 k provozování televizního vysílání
programu MBi (Moravskobudějovický infokanál) prostřednictvím kabelových systémů
o 12 let; dle podání č.j. 10723 doručeného dne 12. prosince 2011.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ 25570161, sídlo
Moravské Budějovice, Tovačovského sady 98, PSČ 767 02, je provozovatelem televizního
vysílání programu MBi (Moravskobudějovický infokanál) šířeného prostřednictvím
kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/228/02, platné do
20. října 2014.
Dne 21. prosince 2011, č.j. 10723, požádal provozovatel MAME Moravské Budějovice, s.r.o.
o prodloužení doby platnosti licence č.j. Ru/228/02 k provozování programu programu MBi
(Moravskobudějovický infokanál) prostřednictvím kabelových systémů o 12 let, tj. do 20. října
2026.

514-1

Žádost byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a
splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč stanovený podle zákona č.
634/2004 Sb., v platném znění, dne 20. prosince 2011.

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

V Praze dne: 31.1.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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