
společnost: RÁDIO RELAX s. r. o., Cyrila Boudy 8, Kladno, 272 01 
IČO: 48953873, DIČ: CZ48953873 
Zápis do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 9.9.1994, 
oddíl C, vložka 31238 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6 
120 00 Praha 2 Vinohrady 

2016-03-31 

Žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 

a) Dle § 21 odst. 1, písm. e, zákona 231/2001 Sb. žádáme o souhlas s převodem 10% podílu 
Mgr. Jindřicha Karase na p. Ivana Záboje, který tak získá 100% podíl společnosti Rádio Relax 
s.r.o., C.Boudy č.8, Kladno, IČ 48953873. 

b) Dále žádáme o vyslovení souhlasu s níže uvedenými drobnými změnami v programové 
skladbě vysílání, které byly platné při vydání licence v r. 1999. S odstupem let dochází k 
nezbytnému vývoji programu, existuje množství nových informačních zdrojů které mají 
posluchači k dispozici a řadě dalších faktorů na základě kterých jsme nuceni přizpůsobovat 
naši programovou nabídku regionálního rádia. 
Níže uvedenými drobnými změnami v žádném případě nedojde ke změnám licenčních 
podmínek, ani formátu rádia. Budou nadále dodržovány podmínky např. cílových skupin, 
rozsah mluveného slova a české a slovenské tvorby. 
U bodu d) přílohy „Programové skladby vysílání" naše žádost směřuje k úpravě 
„zpravodajské relace" ve které bychom vysílali zprávy 1 x za hodinu a to v rozsahu od 7:30 do 
16:00h ve všední dny s důrazem na regionální obsah. Toto zdůvodňujeme dostupností 
regionálních zdrojů. V případě mimořádných událostí budou tyto zařazovány dle potřeby. 
Nadále každý den od časného rána vysíláme dostatečný informační servis z oblasti dopravy 
(uzavírky, různá omezení, nehody, radary apod.), počasí a jiných aktualit. 

Poplatek ve výši 5 000 Kč byl zaplacen dne 30.3.2016 na účet 3711-19223001/0710 pod v.s. 
10160047. 
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S pozdravem 

Ivan Záboj 
jednatel spol 


