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r 
Účastník řízení: 

T E S A S MEDIC, spol. s r. o. 
Zelenohorská 403 
335 01 Nepomuk 

L J 

Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j.: Ru/282/02 ßW 
Zasedání Rady 227 bod 60 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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), v platném znění, vydává toto 

Rada u d ě l u j e společnosti T E S A S MEDIC, spol. s r. o. se sídlem v Nepomuku, ul. 
Zelenohorská 403, IČ: 00670Í46, l i c e n c i k provozování 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: 
N I K A - T V 

Územní rozsah vysílání tv programu : 
Nepomuk - kanálové obsazení E 5 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
• Informační kanál 

r o z h o d n u t í : 

mailto:info@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Slouží především jako náhrada veřejného rozhlasu pro oznamováni informací a pozvánek Městského úřadu 
v Nepomuku. Jedná se o videotextovou smyčku o délce 15 - 20 min. s obsahem zpráv z M ě Ú , zpráv 
z kultury, sportu a inzerce. V 10.00, 13.00, 17.00 a 22.00 hod. je vysílán amatérský videozáznam o 
aktuálním dění ve městě. 

Odůvodnění: 
Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/23/97 ze dne 17. 6.1997. 

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 uděleni předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 3. 7. 2002, zaevidovaným v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2669, jakožto žádost o licenci č. NP 0092. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
Kopie zakladatelské listiny v úplném znění ze dne 26. 10. 2001 
výpis z obchodního rejstříku ze dne 14. 8. 2002, vedeného Krajským soudem v Plzni v oddílu C, 
vložce 4896, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ze dne 16. 7. 2002, 
potvrzení Finančního úřadu v Blovicích, že plátce nemá ke dni 23. 8. 2002 na daňových účtech 
nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR, 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Plznl-jihu ze dne 5. 8. 2002, že plátce nemá 
splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; 
čestné prohlášení, že na majetek společnosti nebyl ke dni podání žádosti o licenci prohlášen 
konkurz ani zahájeno konkurzní řízení ani řízení o vyrovnání a že nebyl podán návrh na vstup 
společnosti do likvidace, že společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace, že 
společnost není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem ze zákona, 
návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání. 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 3.12. 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 
§ 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) na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že j jčastník 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, v platném znění je 
osvobozen od zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování 
televizního vysílání ve výši 50.000,- Kč. 



Poučení: 

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

V Praze dne 3. 12. 2002 
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S p . zn./ldent.: 2010 /840 /hru /TES 
Naše zn . : hru/3299/2010 
Zasedání R a d y č. 16 - 2010 / poř.č.: 130 

T E S A S MEDIC , s p o l . s r.o. 
IČ: 00670146 
Zelenohorská 403 
335 01 Nepomuk 
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 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli TESAS MEDIC, spol. s r.o. 
IČ: 00670146 územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/282/03 k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 
Nepomuk, Dvorec okr. Plzeň - j ih kód 703478 

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., je 
povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 132/2010 Sb., 
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení 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 dne 30.7.2010, č.j. 6302, 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 výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve 
výroku. 
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Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Katerina Kalistova 
Date: 2010.09.20 10:48:15 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



TESAS MEDIC, spol.s r.o. 
IČ:00670146 
Zelenohorská 403 
335 01 Nepomuk 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011 /811 /RUD/TES 
Č.j.: RUD/3231/2011 
Zasedání R a d y č. 18 - 2011 / poř.č.: 11 

R O Z H O D N U T Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4. října 2011 toto rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli TESAS MEDIC, spol. s r.o., IČ: 00670146, se sídlem Zelenohorská 403, 
335 01 Nepomuk, 

souhlas 

se změnou skutečností obsažených v licenci k provozování televizního vysílání programu NIKA - TV, 
udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/282/02/3111 ze dne 3. prosince 2002, ve znění pozdějších změn, a 
to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 7. září 2011, spočívající v úpravě znění Dalších 
programových podmínek. 

Provozovatel požádal o vydání souhlasu se změnou skutečností uvedených v licenci č.j. 
Ru/282/02/3111 ze dne 3. prosince 2002, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, respektive se změnou licenčních podmínek spočívající v úpravě znění Dalších 
programových podmínek. 

Provozovatel žádal ve znění Dalších programových podmínek doplnit větu: „Tento amatérský 
videozáznam však bude vysílán nepravidelně dle aktuální nabídky a potřeby." 

Schválené znění Dalších programových podmínek, které nahrazuje znění dosavadní, je tedy 
následující: 

Program slouží především jako náhrada veřejného rozhlasu pro oznamování informací a 
pozvánek Městského úřadu v Nepomuku. Jedná se o videotextovou smyčku o délce 15-20 
min. s obsahem zpráv z MěÚ, zpráv z kultury, sportu a inzerce. V 10.00,13.00, 17.00 a 22.00 hod. 
je vysílán amatérský videozáznam o aktuálním dění ve městě. Tento amatérský videozáznam 
však bude vysílán nepravidelně dle aktuální nabídky a potřeby. 
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Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. 

V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen 5. září 2011. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný 
účinek. 

V Praze dne: 4.10.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltan 
Date: 2011.10.20 10:25:34 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

g2gi 2 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + £]2d 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

TESAS MEDIC, spol. s r.o. 
U Daliborky 520/0 
33501 Nepomuk 

S p . zn./ldent.: 2014 /986 /zem/TES 
Č.j.: zem/3709/2014 
Zasedání Rady č. 19 - 2014 / poř.č.: 33 

Rozhodnutí o prodloužení l icence 

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 zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto 

Rada prodlužuje provozovateli TESAS MEDIC, spo l . s r.o., IČ 006 70 146, se sídlem U Daliborky 520, 
335 01 Nepomuk, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti l icence, č.j. Ru/282/02 ze 
dne 3. prosince 2002, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 24. září 2014, č.j. 8307, ve znění 
doplnění doručeném dne 2. října 2014, č.j. 8419. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení, společnost TESAS MEDIC, spol. s r.o., IČ 006 70 146, se sídlem U Daliborky 520, 335 
01 Nepomuk, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 
základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/282/02 ze dne 3. prosince 2002, platné do 17. 
prosince 2014. 

Dne 24. září 2014, č.j. 8307, ve znění doplnění doručeném dne 2. října 2014, č.j. 8419, požádal 
provozovatel TESAS MEDIC, spol. s r.o. o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. do 17. prosince 
2026. 

Žádost 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 za prodloužení platnosti oprávnění k místnímu televiznímu vysílání, dne 24. září 2014. 

r o z h o d n u t í : 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 21.10.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2014.10.30 15:16:22 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

3709-2 


