
 
 
 

JOE Media s.r.o., IČ: 2615 2002, DIČ: CZ26152002, společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74868 
Studio: Rašínovo nábřeží 409/32, 120 00 – Praha 2, Nové město, Tel: 2222 5 3333, http://heyradio.cz e-mail: info@heyradio.cz 

 

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

 

 

 

Praha, 25. 04. 2016 

 

 

Ve věci:  Žádost o vyslovení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci ve smys‐
lu § 21 odst. 1) písm. a) resp. písm. e) 

 

I. 

Ve smyslu § 21 odst. 1) písm. a) žádá provozovatel vysílání s  licencí  č.j. RRTV/1008/2016-bar, sp.zn.: 
2015/416/zab o vyslovení souhlasu se změnou označení názvu programu: 

 
Stávající označení programu:      Rádio SÁZAVA 
Navrhované označení programu:    HEY Radio 
 
 
Odůvodnění: 

Provozovatel vysílání s  licencí provozuje na základě  licence rozhlasové vysílání s označením programu 
rádio Sázava. V posledním období  se program našeho  rádia  rozšířil  i do dalších  lokalit a  regionů a v 
některých nových místech  jsme  si průzkumem u našich posluchačů ověřili,  že označení  současného 
programu se neshledává s takovým ohlasem, který by zcela korespondoval se zaměřením a hudebním 
formátem našeho rádia. Jakkoli je název "rádio Sázava" vlídný a  libozvučný, přesto navozuje v nových 
lokalitách dojem určité lokálnosti a příslušnosti toliko k řece Sázavě. 

Po  relativně dlouhých úvahách  a  snaze  vytipovat  takový název,  který by nejlépe  vystihoval obsah  a 
formát našeho  rádia  a  zároveň  se  co nejvíce přiblížil  "nad‐regionálnímu"  charakteru našeho  rádia  a 
nevyvolával pocit určité provinční náležitosti pouze ke  středním  Čechám  jsme  zvolili výše uvedenou 
variantu nového názvu HEY RADIO. Při  výběru nového názvu  stanice  jsme  si ověřili,  že  je  celá  řada 
možných názvů rozhlasových stanic, které by připadaly v úvahu, ale tyto názvy jsou již většinou zaregis‐
trované a zúžená možnost výběru nás proto nakonec vedla k volbě názvu Radio HEY, který jsme si ne‐
chali zapsat u ÚPV. (kopii certifikátu zápisu OZ přikládáme k naší žádosti). Varianta označení programu 
včetně různých variací nám umožní ponechat původní zvukový (melodický) obal rádia, který se našim 
posluchačům líbí a my si myslíme, že navozuje správnou atmosféru i s novým označením programu. 

Domníváme  se,  že právě námi nově  zvolený název  stanice umožní  lépe obejmout více  regionů ČR v 
nichž nyní vysíláme,  resp. v nichž budeme zahajovat vysílání. Nový název  ‐ označení programu "HEY 
Radio"  bude  tedy  fungovat mnohem  výstižněji  jako  nový  "ne‐lokální"  resp.  "nad‐regionální"  název, 
jako název, který bude zcela  respektovat základní programovou specifikaci naší stanice dle platné  li‐
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cence. Jsme rovněž přesvědčeni o tom, že tato formální změna názvu stanice přiláká i nové posluchače, 
pro které byl v jejich regionu stávající název "Sázava"  poněkud cizokrajným elementem. 

Věříme, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   porozumí všem našim argumentům  i naší snaze s 
novým názvem stanice lépe a vhodněji prezentovat programový a hudební záměr naší rozhlasové sta‐
nice a naší žádosti vyhoví. S ohledem na skutečnost, že náš program je "složený" z více samostatných 
licencí, žádáme Radu formou žádosti o změnu jednotlivé licence tak, abychom celý program postupně 
sjednotili pod jedním společným názvem HEY Radio. Aneb na rádiu Sázava Vám bude již brzy hey! 

 

II. 

S ohledem na ustanovení § 777 zákona  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druž‐
stvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, dle něhož jsou obchodní korporace 
povinny přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích 
ujednání svých společenských smluv  úpravě tohoto zákona a doručit je rejstříkovému soudu k 
založení do SL a v s ohledem na výše citovaná ust. zák. 231/2001 Sb. Vás tímto žádáme,  
 
aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání spočívající ve změně spole‐
čenské smlouvy společnosti: 
 

Návrh textu nového znění společenské smlouvy přikládáme k naší žádosti. 
 

 
 
 
 
 
 
             Za JOE Media s.r.o. 

Ing. Miroslav Pýcha, jednatel společnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  - Kopie certifikátu ÚPV - ochranná známka Rádio HEY 
 - návrh textu znění nové společenské smlouvy společnosti 
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Příloha: 
Návrh nového znění společenské smlouvy, dle ustanovení § 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchod‐
ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.   

 
 

Návrh nového znění spol. smlouvy společnosti JOE Media s.r.o. v případě udělení sou-
hlasu RRTV 
 

Společenská smlouva - návrh nového znění 
 

Podřízení společnosti ZOK jako celku 
 
„Podřizujeme společnost jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. a 
měníme a přečíslováváme všechny články společenské smlouvy 
obchodní společnosti JOE Media s.r.o., se sídlem Praha 4, 
Branišovská 187/16, IČ: 26152002, tak, zní celá takto:  
 

čl.I. 
Název společnosti (obchodní firma) a sídlo společnosti 

1. Název společnosti - obchodní firma: JOE Media s.r.o.------- 
2. Sídlo společnosti: Praha.----------------------------------- 
 

čl.II. 
Vznik a doba trvání společnosti 

Společnost vznikla dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního 
rejstříku. Společnost je zřízena na dobu neurčitou.------------ 
 

čl.III. 
Základní kapitál, podíly a vklady společníků 

1. Základní kapitál společnosti činí.............100.000,-- Kč, 
slovy: jedno sto tisíc korun českých.-------------------------- 
2. Společníky společnosti jsou:-------------------------------  
A) dada media s.r.o., se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, 
IČ: 26481006,------------------------------------------------- 
B) Ing. Miroslav Pýcha, narozený 26.2.1957, bytem Praha 4, 
Branišovská 187/16.------------------------------------------- 
3.  Vklady a podíly-------------------------------------------- 
A) dada media s.r.o., se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, 
IČ: 26481006, se na vytvoření základního kapitálu podílí 
vkladem ve výši..................................20.000,-- Kč, 
slovy: dvacet tisíc Kč, základní podíl ve výši dvacet procent 
(20 %),------------------------------------------------------- 
B) Ing. Miroslav Pýcha, narozený 26.2.1957, bytem Praha 4, 
Branišovská 187/16, se na vytvoření základního kapitálu podílí 
vkladem ve výši...................................80.000,-- Kč, 
slovy: osmdesát tisíc Kč, základní podíl ve výši osmdesát 
procent (80 %),----------------------------------------------- 
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4. Společníci splatili své vklady v souladu se zněním 
společenské smlouvy.------------------------------------------ 
5. Pro případ zvýšení základního kapitálu společnosti novými 
vklady mají společníci lhůtu jeden měsíc k uplatnění 
přednostního práva k převzetí vkladové povinnosti.------------ 
6. Při převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo při převzetí 
závazku k vkladové povinnosti je společník (zájemce o převzetí 
vkladu) povinen splatit celý vklad nejpozději do jednoho měsíce 
od chvíle, kdy došlo k převzetí závazku, na účet společnosti. 
Nepeněžitý vklad je splatný celý ihned.---------- 
7. Ve společnosti se připouští pouze základní podíly; jejich 
výše se určuje podle poměru vkladu společníka k výši základního 
kapitálu společnosti.------------------------------ 
 

čl.IV. 
Předmět podnikání 

Předměty podnikání (činnosti) společnosti:-------------------- 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona;----------------------------------------- 
- provozování rozhlasové vysílání.----------------------------- 
 

čl.V. 
Právní poměry společníků 

1. Podíl společníka představuje účast společníka ve společnosti 
a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.------ 
2. Nepřipouští se vznik různých podílů.-----------------------  
3. Kmenové listy se nevydávají.------------------------------- 
4.  Zánikem společníka - právnické osoby přechází podíl na jeho 
právního nástupce. Úmrtím společníka přechází jeho podíl na 
dědice. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti 
soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl 
společníkem, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí 
soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká.---------- 
5. Společník může převést svůj podíl na jiného společníka nebo 
na jinou osobu než na společníka jen se souhlasem valné 
hromady.------------------------------------------------------- 
6. Rozdělení podílu při jeho převodu nebo přechodu se připouští 
a je k němu třeba souhlasu valné hromady.----------- 
7. Podíl může být předmětem zástavního práva.----------------- 
8. Společníku, jehož účast ve společnosti zanikla přechodem 
jeho podílu na společnost, nebo jeho právnímu nástupci, vzniká 
právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví 
ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního 
kapitálu společnosti zjištěného z mezitímní, řádné nebo 
mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti 
společníka ve společnosti.------------------------------------ 
9. Podíl na likvidačním zůstatku se určuje poměrem podílu 
společníka k podílům všech ostatních společníků.-------------- 
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čl.VI. 
Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena 
všemi společníky. Má-li společnost jediného společníka, nekoná 
se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento 
jediný společník.------------------------------ 
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o věcech, 
které jí do působnosti svěřuje zákon, tato společenská smlouva, 
nebo které si vyhradí.------------------------------- 
3. Valná hromada společníků se koná nejméně jedenkrát ročně.-- 
4. Valnou hromadu společníků svolávají jednatelé písemnou 
pozvánkou, která musí být společníkům doručena alespoň patnáct 
dní přede  dnem  konáním  valné hromady společníků.----------- 
5. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li 
přítomni na valné hromadě všichni společníci.-------------- 
6. Hlasování valné hromady řídí předseda valné hromady nebo 
svolavatel, není-li předsedající zvolen; nejprve se hlasuje o 
návrhu svolavatele. Výsledek hlasování oznámí předseda 
(svolavatel) valné hromady.----------------------------------- 
7. Rozhodnutí přijímá valná hromada prostou většinou hlasů 
přítomných společníků, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů. 
Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč svého 
vkladu.------------------------------------------------------- 
8. Valná hromada rozhoduje mimo jiné o změně obsahu společenské 
smlouvy, zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání 
likvidátora.----------------------------- 
 

čl.VII. 
Jednatel 

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel, kterého 
jmenuje (volí) valná hromada.--------------------------------- 
2. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. K obchodnímu 
vedení společnosti náleží i rozhodování o umístění adresy sídla 
společnosti.-------------------------------------------- 
 

čl.VIII. 
Zastupování společnosti 

1. Společnost zastupuje jednatel samostatně.------------------- 
2. Jednatel může, pokud je to v zájmu společnosti nebo 
vyžaduje-li to nutná potřeba, zmocnit třetí osobu k zastupování 
společnosti."-------------------------------------- 
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