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Vážený uživateli kabelové televize TKR Těšetice 

Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání č. 8/2018 dne 18. 9. 2018 schválilo dle usnesení bodu 
1.15. změny v provozování TKR (televizní kabelový rozvod) obce Těšetice od 1. 1. 2019. Tyto změny byly 
vyvolány zpřísněním legislativy v ČR platné pro oblast televizního vysílání. 
Od tohoto data přechází veškerá práva a povinnosti související s provozem kabelové televize a výběrem 
poplatků za poskytované služby na společnost TKR Jašek s.r.o., se sídlem Nádražní 628, Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 25385780. Fakticky se tato změna týká pouze služby Televize, protože služba Internet je 
v tomto režimu provozována již od 1.1.2004. 
Obecní kabelová televize zůstává v majetku obce. Zastupitelstvo obce má také poslední slovo při 
stanovování, jaké služby budou poskytovány a za jakou cenu. 
 

Od 1. 1. 2019 přistupujeme k následujícím úpravám: 

1. Služba Televize – programová skladba 
Bližší informace k připravovaným změnám naleznete v Ceníku služeb Televize@TeseNet.cz a jejich 
aktuální podobu najdete také na webových stránkách www.tesenet.cz . O změnách se dovíte přes 
WWW stránky obce, na obecním INFO kanálu, emailem. 
 

2. Cena televizních programových balíčků (dříve nabídek) 

Název programového balíčku  Cena Kč/měsíc 

Základní 79,- 

Rozšířený   110,- 
  

Celkem Základní + Rozšířený 189,- 
Konečná cena je tvořena součtem cen vybraných programových balíčků.  
Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21%.  
Ke změně koncových cen přistupujeme po 12 letech. 
 

3. Nové smlouvy a úhrada poplatků 
S popsanými změnami souvisí nutnost uzavření nové smlouvy o poskytování služeb k 1. 1. 2019, 
předvyplněnou smlouvu přikládáme ve dvou vyhotoveních.  

 
Prosíme o doplnění kontaktních údajů, tj. telefon, email, případně i spojovací číslo SIPO do žlutě 
vyznačených kolonek na první straně smlouvy. Jedno doplněné a podepsané vyhotovení 
smlouvy nám prosím odevzdejte na Obecním úřadu v Těšeticích a to nejpozději do 10.12.2018. 
Děkujeme. 
 
Vaši novou smlouvu jsme připravili podle jedné z následujících variant: 

 

a) jste-li již uživatelem služby Internet od společnosti TKR Jašek s.r.o.  
Služby Televize a Internet byly sloučeny na jednu smlouvu se společným vyúčtováním.  
Způsob úhrady i perioda platby zůstala zachována. 
Při společné fakturaci služeb je uplatněna sleva, viz str. 2 Ceníku služeb Televize@TeseNet.cz . 

Upozorňujeme uživatele platící formou inkasního souhlasu na nutnost kontroly/navýšení 
limitu u své banky. Máte-li nastaven trvalý příkaz, opravte prosím jeho výši podle částky, 
kterou obdržíte na první faktuře začátkem roku 2019. 
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V případě, že je služba Internet fakturována na firmu (IČO) nebo na jiného člena domácnosti než 
služba Televize, nedošlo ke sloučení vyúčtování služeb a platí dále uvedená varianta b) . 

 
b) smlouva jen na samotné služby Televize  

Na smlouvě je předvyplněná pravidelná měsíční úhrada poplatku přes SIPO. 
Doplňte prosím Vaše spojovací číslo SIPO (=specifický symbol) do označené kolonky na 
smlouvě. Zařazení poplatku do rozpisu Vašeho SIPO již zařídíme sami.  
Preferujete-li úhradu bankovním převodem, označte tento způsob úhrady křížkem a kolonku pro 
SIPO proškrtněte. Pro tento případ naleznete Vám přidělený variabilní symbol včetně čísla 
bankovního účtu TKR Jašek, s.r.o. pro platbu na první straně smlouvy. 

 
Periodu platby i způsob úhrady lze po dohodě se společností TKR Jašek s.r.o. změnit, viz níže. 
 
První vyúčtování ze strany TKR Jašek, s.r.o. bude vystaveno v lednu 2019 s garancí nepřetržitého 

provozu služeb, avšak s tím, že uživatelé, kteří ve stanovené lhůtě nedodají podepsanou smlouvu, 

budou k 31.1.2019 bezplatně odpojeni od TKR Těšetice. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výše popsané změny provozovatele TKR se obracejte na:   
TKR Jašek s.r.o.: tel. 571 115 225, e-mail: muj@tesenet.cz 
Obec Těšetice: tel. 585 954 294, e-mail: podatelna@obec-tesetice.cz 
 
 

V Těšeticích dne: 21. 11. 2018 
 
Za Obec Těšetice      Za TKR Jašek, s.r.o. 
 
 
 
Mgr. Jindřich Protivánek     Ing. Bronislav Jašek  
starosta       jednatel 
 
 
 
 
 
 

 
Doplňující informace od provozovatele služeb TKR Jašek, s.r.o. 

Možnosti platby, zasílání dokladu:  

- Perioda platby: předplatné na kalendářní měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok 
- Způsob úhrady: 
a) INKASO (automatický převod na základě inkasního souhlasu) 
b) SIPO 
c) bezhotovostní platební příkaz 
- Zasílání daňového dokladu-faktury/platebního předpisu: 
a) e-mail, zasílá se zdarma elektronickou poštou 
b) zasílá se pozemní poštou jako obyčejné psaní a účtuje se navíc poštovné dle Ceníku ve 
výši 25 Kč/doklad 
c) nezasílá se v případě platby přes SIPO 


