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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 18 
odst. 4 a § 25 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 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Vyškovská TV, s.r.o., IC 292 49 376, se sídlem Smetanovo nábřeží 
521/39, Vyškov, PSČ 68 201, l i c e n c i k provozování místního 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: Vyškovský městský informační kanál 

Základní programová specifikace: Městský informační program 

Územní rozsah vysílání stanovený výčtem katastrálních území a okresů: 

k.ú. 788571 Vyškov, okres Vyškov 

Časový rozsah vysílání programu: 24 h denně 

Hlavní jazyk vysílání: čeština 

Další programové podmínky: 

Městský informační program zahrnuje vysílání vlastních (předem zaznamenaných) reportáží, 
nebo pořadů, které mají zpravodajský a informativní charakter. 

Vysílání programu probíhá 24 hod. ve smyčce. 

Typickou náplní programu jsou reportáže z dění ve městě a okolí - informace Městského úřadu, a 
záznamy kulturních, společenských a sportovních akcí. 

Časový rozsah smyčky je do 6,5 h (390 minut); zde je třeba počítat se zařazením záznamu ze 
zasedání zastupitelstva, u kterého nelze odhadnout přesnou délku. Tato smyčka poběží na konkrétním 
kanále stále dokola bez přerušení až do další premiéry zpravodajského pořadu Vyškovský magazín. 
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Nové vydání se děje nejméně jednou za 7 dní. Premiéra programu se odehrává zpravidla ve 
středu daného týdne. 

Schéma vysílání programu Vyškovský městský informační kanál je následující: 

Vyškovský magazín: 

Zprávy a informace z Městského úřadu 
Dění ve městě a okolí 
Informace z kultury 
Sport 

V rámci Vyškovského magazínu budou zveřejňovány pozvánky na kulturní, sportovní a jiné 
společenské akce. 

Reklamní blok po hlavních zprávách vysílaný dle zákonných norem co se týče délky a obsahu. 
Oddělený od ostatních pořadů znělkou. 

Zasedání zastupitelstva města Vyškova: 

Jedná se o nezkrácený záznam z jednání zastupitelstva města Vyškova, které může být 
rozděleno až do tří bloků, z nichž každý bude odvysílán zvlášť. Jednání zastupitelstva je zpravidla 6 - 1 0 
ročně a termíny zasedání vyhlašuje Městský úřad Vyškov na začátku kalendářního roku. 

Pořad bude zařazen do vysílání Vyškovského městského informačního kanálu vždy na závěr 
smyčky do nejbližšího možného vysílání po zasedání zastupitelstva. 

Vyškovské otázky: 

Jedná se o formát diskusního pořadu na různá témata týkající se komunální politiky a života ve 
městě Vyškově. 

Žijeme ve Vyškově: 

Jedná se o formát diskusního pořadu na různá témata se zajímavými osobnostmi žijícími, nebo 
působícími ve městě Vyškově. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Žádná část programu nebude převzata od jiného provozovatele vysílání. 

Vyškovský magazín 
Reklama 
Zasedání zastupitelstva města Vyškova 
Vyškovské otázky (diskusní pořad) 
Žijeme ve Vyškově (diskusní pořad) 

1 5 - 6 0 minut 
dle zákonné normy 
60 - 360 minut (nepravidelně) 
10 - 60 minut (nepravidelně) 
10 - 60 minut (nepravidelně) 

Reklama: 
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Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

Nebudou poskytovány. 

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

U městského informačního programu se podpora evropské tvorby nesleduje. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Vyškovská TV, s.r.o., IČ 292 49 376, se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, 
Vyškov, požádal Radu o udělení licence k provozování místního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným 
Radě dne 28. března 2014, č.j. 2481, ve znění doplnění ze dne 2., 5. a 6. května 2014, č.j. 3477, 3529 a 
3533. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 27. května 
2014 pak Rada konstatovala, že účastník 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 
právní moci rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
platném znění, dne 30. dubna 2014. 

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: 27.5.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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