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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, vydává toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e fyzické osobě, Petrovi Horákovi, bytem, Purkyňova 25, Svitavy, PSČ 568 02,
l i c e n c i k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci
tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:

CMS TV

Územní rozsah vysílání:

Svitavsko a Litomyšlsko

a to v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-15 861/2012-613 ze dne 3.
února 2012, s využitím volné datové kapacity ve vysílací síti 3 (některého z vysílačů Pardubice, Brno,
Jeseník nebo jejich kombinace), případně ve vysílací síti 4.

1287-1

Hlavníjazyk vysílání:

čeština

Časový rozsah vysílání programu:

24 h denně

Základní programová specifikace:

převážně zpravodajský a publicistický program s
informacemi ze Svitav a okolí, původní tvorba
vlastního studia a redakce

Další programové podmínky:
a)
Profil a základní charakteristika programu:
CMS TV vysílá program tvořený převážně zpravodajskými příspěvky, publicistikou a pořady o menších
uměleckých žánrech, informacemi ze Svitav, Litomyšle a okolí. Částečně se věnuje i dění v okolních
městech a obcích v oblasti Poličky, Moravské Třebové a Lanškrouna. Součástí vysílání jsou také
informace o činnosti místních samospráv a zprávy ze sportu.

b)
Přínos k rozmanitosti televizního vysílání a vysílací schéma:
CMS TV plní funkci lokálního až regionálního informačního média a také funkci nezastupitelné a jediné
kontinuální audiovizuální kroniky místního života. Používaná technologie umožňuje v případě potřeby
doplnit vysílání o otevřené titulky pro sluchově postižené. CMS TV se průběžně věnuje problematice
menšin, hlavně Romů, dlouhodobě spolupracuje i na projektech týkajících se prevence kriminality.
Vysílací schéma - průběžně aktualizovaný blok 20-30 minut, 24 hodin denně. Asi 10 % vysílacího času je
vyhrazeno pro stručná textová sdělení doplněná grafikou a statickými obrázky s hudebním podkresem videotext.

Odůvodnění:
Účastník řízení, Petr Horák, požádal Radu o udělení licence k provozování zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v souladu se zněním zákona č.
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 19. ledna 2012, č.j. 841, ve znění doplnění ze dne 29.
února 2012, č.j. 2632, ve znění upřesnění doručeného Radě dne 13. března 2012, č.j. 3052.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 27. března
2012 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
§25odst. 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.,
v platném znění, dne 17. ledna 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: 27.3.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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