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RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: 

Vlastimil Němec - NEMSAT 
Rašovice 251 
685 01 Bučovice 

L J 

Rozhodnutí o udělení licence 

Ci . : Ru/60/03 
Zasedání Rady 4/ bod 34 
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 Vlastimilu Němci - NEMSAT, se sídlem v Bučovicích, Rašovice 251, IČ: 10102531, 
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. 

Označeni (název) programu: 
Infokanál Rašovice 

Územní rozsah vysílání tv programu: 
Rašovice 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

* Informační kanál 

Videotext ve smyčce o délce max. 30 min.. Obsahem jsou informace Obecního úřadu Rašovice, obecní 
zprávy a hlášení, svolání obecního zastupitelstva, dění v obci, kultura, sport, spolky, reportáže, reklamy. 

r o z h o d n u t í : 
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Videoklipy, výhradně zvlastnf produkce budou formou vstupů do videotextu, zpravidla včelou hodinu. 
Obsahem je obrazové zpravodajství o dění v obci a reportáže. Vysíláni videoklipů bude nepravidelné podle 
daných událostí v obci, např. výročí kopané, hody, dětský den, apod. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení požádal Radu o udělení licence v souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním 
doručeným Radě dne 13. 11. 2002, zaevidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 4257a, ve znění 
pozdějších doplňků, jakožto žádost o licenci č. NP 0096. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 15930; 
výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby; 
potvrzení Finančního úřadu v Bučovicích, že plátce nemá ke dni 4. 9. 2002 na daňových účtech 
nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR; 
potvrzení VZP ČR, okresní pojišťovny ve Vyškově ze dne 5. 9. 2002, že u plátce nebyl zjištěn 
nedoplatek pojistného ani nedoplatek penále z prodlení; 
čestné prohlášení žadatele, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné a zdravotní 
pojištění u ostatních orgánů; 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečeni ve Vyškově ke dni 4. 9. 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 18. 2. 2003, 
Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 1 3 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. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) podle zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dne 24. 10. 2002. 

Poučeni: 

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

V Praze dne 18.2 . 2003 
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S p . znVIdent.: 20107841/hru/NEM 
Naše zn . : hru/3301/2010 Němec Vlast imil 
Zasedání R a d y č. 16 - 2010 / poř .č . : 130 ' č : 10102531 

Rašovice 18 
685 01 Bučovice 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysí lání (dále j en Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 
2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních s lužbách na vyžádání (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.) , § 14 odst. 1 p ísm. f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysí lání a o změně dalších zákonů , v p latném znění (dále j en 
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 vysí lání doplňuje provozovatel i Vlast imi lu Němcovi IČ: 
10102531 územní rozsah vysí lání l icence č.j. Ru/60/03 k provozování televizního vysí lání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 
Rašovice u Bušovic okr .Vyškov 

Odůvodnění : 
Provozovatel televizního vysí lání prostřednictvím kabelového sys tému, v jehož l icenci není 
územní rozsah vysí lání s tanoven údaji podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., je 
povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnost i zákona č. 132/2010 Sb., 
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení l icenčních podmínek. Rada l icenci 
provozovatele televizního vysí lání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy j í byly tyto údaje doručeny. 
Provozovatel dne 30.7.2010, č.j. 6315, doručil Radě výčet katastrálních území a okresů dle 
§ 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost s tanovenou v § 21 odst. 2 
zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, j ak j e uvedeno ve 
výroku. 
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Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ža lobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.20 10:48:30 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Vlastimil Němec 
18/0 

68501 Rasovice 
Česká republika 

S p . zn./ ldent.: 2015 /155 /zenWla 
Č.j.: RRTV/1014/2015-zem 
Zasedání Rady č. 5 - 2015 / poř.č.: 50 

Rozhodnutí o prodloužení l i cence 

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, fyzické osobě - podnikateli: Vlastimil Němec, IČ 101 02 531, bydliště 
Bučovice - Rašovice 18, PSČ 68501, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti 
licence, č.j. Ru/60/03/549 ze dne 18. února 2003, k provozování místního televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 16. 
února 2015, č.j. 1740. 

O d ů v o d n ě n í : 

Účastník řízení, fyzická osoba - podnikatel: Vlastimil Němec, IČ 101 02 531, bydliště Bučovice -
Rašovice 18, PSČ 68501, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/60/03/549 ze dne 18. února 2003, platné 
do 18. března 2015. 

Dne 16. února 2015, č.j. 1740, požádal provozovatel Vlastimil Němec o prodloužení doby platnosti 
licence o 12 let, tj. do 18. března 2027. 

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 10. února 2015. 

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: 3.3.2015 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date. 2015.03.10 11:01:03 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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