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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 uděluje právnické osobě Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, sídlo: Vyškov, Smetanovo nábřeží
523/39, PSČ 682 0 1 , podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let

název (označení) programu:
Kuřimský městský informační program

základní programová specifikace:
Městský informační program

územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů:
677655 Kuřim, okres Brno - venkov

hlavní jazyk vysílání:
čeština

Další programové podmínky:
Program v časovém rozsahu 30 minut, vysílaný 24 hodin denně, se skládá z pořadů:
Kuřimský magazín
Textová informační smyčka
Záznam zasedání zastupitelstva města Kuřim (cca 6x až 8x ročně)
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Kuřimský magazín (hlavní pořad):
Pořad zahrnuje vysílání předem zaznamenaných reportáží.
Časový rozsah 1 5 - 3 0 minut
Aktualizace jednou za 14 dní - premiéra zpravidla k 1. a 15. dni v měsíci.
Pořad má informativní a zpravodajský charakter, typickou náplní jsou reportáže z dění ve městě a okolí informace Městského úřadu a záznamy kulturních, společenských a sportovních akcí.
Programová skladba:
- zprávy a informace z Městského úřadu
- dění ve městě a okolí
- informace z kultury
- sport
- pozvánky a informace o konaných akcích ve městě a okolí

Textová informační smyčka:
časový rozsah minimálně 15 minut, maximálně 30 minut (časově doplňuje pořad Kuřimský magazín)
- smyčka má statické pozadí, na kterém se objevují textové informace z Městského úřadu, kulturních a
sportovních organizací, neziskových organizací a další informace nekomerčního charakteru doplněné
obrázky, nebo krátkými animacemi.
Tato smyčka běží vždy po hlavním pořadu Kuřimský magazín.
Mezi pořady Kuřimský magazín a Textová informační smyčka bude zařazena reklama v časovém
rozsahu dle zákona, oddělená znělkou.

Záznam ze zasedání zastupitelstva města Kuřim:
Jedná se o nezkrácený záznam z jednání zastupitelstva města Kuřim, který může být rozdělen až do tří
bloků, z nichž každý bude odvysílán zvlášť.
Zasedání zastupitelstva se koná cca 6x až 8x za rok a záznam zjednání bude odvysílán v nejbližším
možném termínu po zasedání zastupitelstva tak, že po pořadu Kuřimský magazín a Textová informační
smyčka bude zařazen záznam zjednání zastupitelstva.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Žádná část programu nebude převzata od jiného provozovatele vysílání.

Údaje o 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.
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Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, sídlo: Vyškov, Smetanovo nábřeží
523/39, PSČ 682 0 1 , požádal Radu o udělení licence k provozování místního televizního programu
Kuřimský městský informační program prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona
č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 19. července, č.j. 7369, ve znění č.j. 8081 doručeného
dne 12. srpna 2013.
Na základě předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 20. srpna 2013
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 právní moci
rozhodnutí.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, dne 22. července 2013.

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: 20.8.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává toto

ROZHODNUTI

Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí o udělení
licence společnosti Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, se sídlem Vyškov, Smetanovo nábřeží 521/39,
PSČ 682 0 1 , č.j. sve/3738/2013, spis. zn.: 2013/636/sve/Vyš, ze dne 20. srpna 2013 k provozování
místního televizního vysílání programu Kuřimský městský informační program šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, na základě žádosti provozovatele ze dne 11. října 2016, č.j.
RRTV/7506/2016-P, tak, že výrok rozhodnutí týkající s e závazných licenčních podmínek, resp.
dalších programových podmínek, a to Textové informační smyčky správně zní takto:

Textová informační smyčka; časový rozsah 1 - 3 0 minut (časově doplňuje pořad Kuřimský magazín).

Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí Rady č.j. sve/3738/2013, spis. zn.: 2013/636/sve/Vyš, ze dne 20. srpna 2013, byla
společnosti Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, se sídlem Vyškov, Smetanovo nábřeží 521/39, PSČ 682
0 1 , udělena licence k provozování místního televizního vysílání programu Kuřimský městský informační
program šířeného prostřednictvím kabelových systémů.
V písemném vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí o udělení licence však došlo ke zřejmé
nesprávnosti, když byla v závazných licenčních podmínkách, resp. dalších programových podmínkách,
chybně uvedena délka Textové informační smyčky (jež časově doplňuje pořad Kuřimský magazín), a to
„minimálně 15 minut, maximálně 30 minut místo správného znění „1 - 30 minut'.
Dne 1 1 . října 2016, č.j. RRTV/7506/2016-P, obdržela Rada žádost provozovatele Vyškovská TV, s.r.o. o
opravu rozhodnutí o udělení licence z m o c i úřední, a to v rozsahu správného údaje o délce Textové
informační smyčky s časovým rozsahem 1 - 3 0 minut.
Podle ustanovení § 70 správního řádu provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením správní úřad, který rozhodnutí vydal;
týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní úřad opravné rozhodnutí, které je prvním úkonem ve
věci opravy. V opravném rozhodnutí se poukáže na nesprávnost a vyznačí se správné znění textu.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb., správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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