
 

 
 
 
 
Věc: Oznámení o zahájení správního řízení 
 
Dne 1. června 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena žádost 
(č.j. 4304/2016) provozovatele RadioZET, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci (č.j. Ru/193/98) k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele, 
konkrétně ve zohlednění již schváleného převodu obchodního podílu. 
 
Jako účastník řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
totožného souboru technických parametrů byla zamítnuta) máte právo vyjádřit v řízení své stanovisko 
(§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 
správního řádu). Výše uvedená žádost tvoří přílohu tohoto oznámení. 
 
K vyjádření svého stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanoví lhůtu 15 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Podání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního 
řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Pošta (příchozí, 7.6.2016, RadioZET s.r.o., RRTV/4304/2016-P, změna licence - č. j. 
Ru/193/98) 
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CAST PRVNf - 1. - POVINNE NALEZITOSTI S P O L E C E N S K E SMLOUVY 
V 

Clanek 1; Obchodni firma -

Firmou Spolecnosti je: RadioZET s.r.o. 

Clanek 2: Sidlo Spolecnosti 

Si'dlo Spolecnosti se nachazi v obci Praha. 

Clanek 3: Pfedmet podnikani 

Pfedmetem podnikani a cinnosti Spolecnosti je: 

a) provozovani rozhlasoveho vysilani 
b) vyroba, obchod a sluzby neuvedene v pnlohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona 

Clanek 4; Doha trvani Spolecnosti — 

Spolecnost se zaklada na dobu neurcitou. 

V 

Clanek 5; Zakladni kapital 

Zakladni kapital cim 29 974 000,- Kc (slovy: dvacet devet milionu devet set sedmdesat ctyfi tisic 
korun ceskych). 

V 

Clanek 6; Urceni spolecniku, urceni druhu podflu kazdeho spolecnika, vyse vkladu 
pfipadajici na podfl kazdeho spolecnika -

1. Spolecmky Spolecnosti j sou: - -

• Spolecnost Lagardere Active CR, a.s., se sidlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, 
PSC 120 00, IC: 610 58 297, vlastni zakladni podil ve vysi 50 % , na ktery pfipada 
vklad do zakladniho kapitalu Spolecnosti ve vysi 14.987.000,-Kc (slovy: ctmact 
milionu devet set osmdesat sedm tisic korun ceskych). 

• Spolecnost MEDIA BOHEMIA a.s. se sidlem Praha 2, Kopemikova 794/6, 
PSC 120 00, IC: 267 65 586, zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym 
soudem v Praze, sp. zn. B 8140, vlastnici zakladni podil ve vysi 50%, na ktery pfipada 
vklad do zakladniho kapitalu spolecnosti ve vysi 14.987.000,- Kc (slovy: ctmact 
milionu devet set osmdesat sedm tisic korun ceskych). 

2. Podil spolecm'ka se urcuje podle pomeru jeho vkladu na tento podil pfipadajici kvysi 
zakladniho kapitalu. Spolecnik muze vlastnit vice podilu, a to i jineho druhu. 

Clanek 7; Pocet iednatelu a zpusob ieiich iednani za Spolecnost 
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1. Spolecnostmajednohojednatele. - - -

2. Jednatel je povinen zajistit fadne obchodm vedeni Spolecnosti. 
3. Jednatel je opravnen zastupovat Spolecnost v celem rozsahu a samostatne. 

Podepisovani za Spolecnost se deje tak, ze k firme Spolecnosti pfipoji jednatel svuj podpis. -
4. Jednatel je jako zastupce Spolecnosti opravnen urcit a povefit k jednani za Spolecnost 

dalsi osobu nebo osobyjako jeji zastupce. - -

CAST DRUHA - DALSI USTANOVENf S P O L E C E N S K E SMLOUVY 

Cianek 1: Prava a povinnosti spolecniku - -

1. Spolecm'ci maji vsechna prava a povinnosti tak, jak jsou j im svefena a ulozena zakonem 
atouto spolecenskousmlouvou. - - - -

2. Spolecm'ci se podi'lejf na zisku urcenem valnou hromadou k rozdelem' mezi spolecm'ky 
V pomeru svych podi'lu. Podi'l na zisku Spolecnosti bude spolecm'kum vyplacen pouze za 
pfedpokladu, ze byly splaceny vsechny pujcky poskytnute Spolecnosti spolecm'ky. Valna 
hromada muze urcit, ze podi'l na zisku muze byt vyplacen ijinak nez vpenezich. Valna 
hromada muze rozhodnout, ze podi'l na zisku bude vyplacen i clenum organu Spolecnosti, 
ktefi nejsou zaroven spolecm'ky Spolecnosti. — 

3. Spolecm'ka, ktery je v prodlem' se splnem'm vkladove povinnosti, muze ze Spolecnosti valna 
hromada vyloucit. Ma-li spolecm'k vice podi'lu, tyka se vyloucem' jen toho podi'lu, ohledne 
nehoz je spolecm'k v prodlem. — - -

4. Valna hromada muze spolecm'kum ulozit povinnost poskytnout penezity pfi'platek, a to az do 
maximalnf vyse odpovidajicf 200.000,- EUR (slovy: dve ste tisi'c euro) celkem rocne za 
kazdeho spolecm'ka. V pn'pade, ze valna hromada schvali pn'platkovou povinnost, kazdy 
spolecnik poskytne 50% castky pozadovane Spolecnosti. Pin'platkova povinnost je spojena se 
vsemi podily. Vystoupem' ze Spolecnosti z duvodu, ze spolecnik nehlasoval pro pfiplatkovou 
povinnost, se nepiipoustf. — -

5. Vyse vypofadaciho podilu se stanovi' ke dni zaniku ucasti spolecnika ve Spolecnosti 
z vlastnfho kapitalu zjisteneho z meziti'mni, fadne nebo mimofadne ucetm' zaverky sestavene 
ke dni zaniku ucasti spolecm'ka ve Spolecnosti. Vypofadaci podil se urcf pomerem podilu 
spolecm'ku ve Spolecnosti a vyplaci se v penezich bez zbytecneho odkladu pote, co byla 
zjistenajeho vyse, nedohodne-li se Spolecnost a spolecnik (nebo jeho pravni nastupce) jinak. 

6. Spolecm'ci maji nad ramec informacf poskytovanych na zaklade zakona pravo na nasledujici 
informace od Spolecnosti: 

informace o neauditovanych uctech Spolecnosti sestavenych v souladu s licetni'mi 
standardy Ceske republiky, obsahujici krome jineho vykaz zisku a ztrat, rozvahu, vykaz 
cash flow aporovnani skutecneho a pfedpokladaneho vykonu na zaklade platoeho 
obchodniho planu, a to vzdy do peti (5) kalendafm'ch dnu od konce kazdeho 
kalendafniho mesice; 
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informace o auditovanych financm'ch vykazech Spolecnosti sestavenych v souladu 
s ucetmmi standardy Ceske republiky, a to vzdy do sto dvaceti (120) kalendafni'ch dnu od 
posledniho dne kazdeho fiskalmho roku. -

Spolecm'ci maji pravo pozadovat informace od Spolecnosti tykajici se vnitfm'ch pravidel 
a postupu, tak aby se mohli podle nich fi'dit. - - -

Spolecnost poskytne pozadovanou informaci vsem spolecm'kum bez ohledu na to, zda o jeji 
poskytnuti zada jeden nebo vice spolecm'ku. 

Clanek 2: Organy Spolecnosti - -

Organy Spolecnosti jsou (A) valna hromada a (B) jednatel. 

(A) Valna hromada: - - -

1. Valna hromada spolecm'ku je nejvyssi'm organem Spolecnosti. 

2. Pusobnost valne hromady: - — 
Do pusobnosti valne hromady patn: - -
a) rozhodovani o zmene obsahu spolecenske smlouvy, nedochazi'-li km' na zaklade 

zakona - - -
b) rozhodovam' o zmenach vyse zakladniho kapitalu nebo o pfipustem' nepeneziteho 

vkladu ci o moznosti zapoctem' penezite pohledavky vuci Spolecnosti proti 
pohledavce na splnem' vkladove povinnosti 

c) udelem' souhlasu spfevodem podi'lu spolecnika, jeho zastavem'm nebo jinym 
zati'zenim, v souladu s clankem 5 - pfevod a pfechod podi'lu, rozdelem' podi'lu, vstup 
dalsiho spolecm'ka Casti druhe teto spolecenske smlouvy 

d) schvalem' smlouvy o zapoctem' pohledavky spolecm'ka za Spolecnosti proti 
pohledavce Spolecnosti za spolecmkem na splacenf emisniho kursu - -

e) volba a odvolani jednatele, 
f) volba a odvolani likvidatora a rozhodovam' o zruseni Spolecnosti slikvidaci, 

schvaleni konecne zpravy likvidatora, navrhu na pouziti likvidacniho zustatku 
a ucetni zaverky - - -

g) schvalovanf udelenf a odvolani prokury — 
h) schvalovanf fadne, mimofadne, konsolidovane ucetm' zaverky a v pnpadech, kdy jeji 

vyhotovem stanovi jiny pravni pfedpis, i mezitimm' ucetni zaverky, rozdelem' zisku 
nebo jinych vlastm'ch zdroju a lihrady ztrat, rozdeleni zisku i mezi jine osoby nez 
spolecm'ky 

i) rozhodovam' o pfemene Spolecnosti, ledaze zakon upravujici pfemeny obchodm'ch 
spolecnosti a druzstev stanovi jinak 

j ) schvaleni pfevodu nebo zastaveni zavodu nebo takove jeho casti, ktera by znamenala 
podstatnou zmenu dosavadni struktury zavodu nebo podstatnou zmenu v pfedmetu 
podnikani nebo cinnosti Spolecnosti 

k) schvalem' smlouvy o tichem spolecenstvi - -
1) schvalem' flnancni asistence - -
m) rozhodnuti o pfevzeti ucinku jednani cinenych za Spolecnost pfed jejim vznikem -
n) rozhodnuti o nalozeni s vkladovym aziem -
o) rozhodnuti o zmene druhu kmenoveho listu, bude-li vydan 
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p) rozhodnuti o pfechodu uvolneneho podi'lu na zbyvajici spolecm'ky 
q) rozhodnuti o rozdeleni podi'lu za ucelem jeho pfevodu nebo pfechodu nebo rozdelem 

na vice podi'lu - -
r) schvalem smlouvy o vykonu funkce, popn'pade tez smlouvy o vypofadani' ujmy - -
s) 
t) rozhodnuti o vylouceni spolecnika podle § 151 a 204 zakona o obchodnich 

korporacich - -
u) dalsi pfipady, ktere do pusobnosti value hromady svefuje zakon nebo tato 

spolecenska smlouva - - - -
v) schvalovani nakupu nebo prodeje nemovitych veci - - -
w) schvalovani investic a kapitalovych vydaju pfevysujicich 1 milion Kc rocne, pokud 

nejsou soucasti obchodniho planu Spolecnosti, a schvalovani zahranicnich investic, 
pokud jejejich hodnota vyssi nez hodnota uvedena v obchodnim planu Spolecnosti 

x) rozhodovani o zmene licence k provozovani rozhlasoveho vysilani 
y) rozhodovani o udeleni, zmenach, vzdani se a postoupeni prav dusevniho vlastnictvi 

nebo licenci vlastnenych Spolecnosti— 
z) rozhodovani o pfevodu, prodeji nebo najmu dlouhodobeho majetku spofizovaci 

hodnotou pfevysujici 1 milion Kc - - - -
aa) rozhodovani o zalozeni dcefine spolecnosti, nabyti nebo zcizeni majetkovych ucasti 

ve tfetich osobach 
bb) rozhodovani o zfizeni zastavniho prava k aktivum Spolecnosti, nebo jeho zmene - -
cc) rozhodovani o zmenach vodmenovam' (vcetne mimofadnych odmen a bonusu) 

zamestnancu spolecnosti, jejichz mzda pfevysuje 100 000 Kc mesicne - -
dd) rozhodovam' o (i) zmenach vdruhu prace klicovych zamestnancu, at' j iz 

individualnich nebo organizacnich, nebo (ii) zmenach organizacni struktury 
Spolecnosti, vcetne vytvofeni a zrusem' pracovm'ch mist, pokud se takova zmena 
dotyka klicovych zamestnancu — - -

ee) schvalovani smluv uzaviranych mezi Spolecnosti a jednatelem, nebo kterymkoli 
spolecm'kem, nebo jejich propojenymi osobami ve smyslu § 74 a nasi, zakona o 
obchodnich korporacich, nebo jejich rodinnymi pfislusniky — 

ff) schvalovani uzaviram' smiru v fizem'ch 
gg) rozhodovam' o urceni auditora. -

3. Valna hromada si muze vyhradit rozhodovani pfipadu, ktere podle zakona o obchodm'ch 
korporacich nalezi do pusobnosti jineho organu spolecnosti. — 

4. Svolavanivalnehromady: — - -
a) Valna hromada je svolavana jednatelem v pfipade potfeby a nejmene jedenkrat rocne. 

Valna hromada, ktera schvaluje fadnou ucetni zaverku, se musi konat nejpozdeji do sesti 
mesicu od posledniho dne ucetm'ho obdobi. Za ucelem schvaleni pfiplatkove povinnosti 
spolecniku musi byt svolana valna hromada do deseti (10) pracovm'ch dnu od doruceni 
zadosti Spolecnosti o financovani. 

b) Termin a pofad jednam' value hromady musi byt jednatelem oznamen spolecnikum nejmene 
deset (10) dni pfede dnem jejiho konani, a to pisemnou pozvankou zaslanou postou nebo 
emailovou korespondenci na adresu, kterou spolecnik Spolecnosti pisemne pfedem oznami. 
Soucasti pozvanky je i navrh usneseni value hromady. Zalezitosti neuvedene v pozvance Ize 
projednat jen tehdy, jsou-li pfitomni a souhlasi-li sjejich projednanim vsichni spolecnici. 
Spolecnici se mohou vzdat sveho prava na vcasne a fadne svolani value hromady. 

c) V pfipade, ze Spolecnost nema jednatele nebo jednatel dlouhodobe neplni sve povinnosti, 
svola valnou hromadu kterykoliv spolecnik. - -
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d) Pozadat jednatele o svolam' value hromady mohou rovnez spolecnici, jejichz vklady 
dosahuji alespon 10 % zakladniho kapitalu Spolecnosti nebo 10 % podil na hlasovacich 
pravech. V pfipade, kdy jednatel nesvola valnou hromadu do jednoho mesice po te, kdy k 
tomu byl spolecniky vyzvan a nekona se v pfimefene Ihute, jsou spolecm'ci opravneni sami 
svolat valnou hromadu. 

5. Rozhodovani valne hromady: 
a) Valna hromada je usnasenischopna, jsou-li pfitomni ci zastoupeni spolecnici, ktefi maji 

alespon prostou vetsinu vsech hlasu s vyjimkou pfipadu, kdy zakon ci tato smlouva 
vyzaduji pfitomnost ci zastoupeni spolecniku s vetsim poctem hlasu. Vahia hromada 
musi byt usnaseni schopna po celou dobu jejiho zasedam', a to bud' za osobni ucasti 
SpolecmTcu nebo jejich ucasti svyuzitim technickych prostfedku, jako jsou telefon, 
videokonference apod.. 
Spolecm'ci podepisi iistinu pfitomnych. Je-li spolecnik zastupovan zmocnencem, tento 
zapise na Iistinu pfitomnych jak sve jmeno, tak i jmeno spolecnika, ktereho zastupuje. 
Plna moc musi byt udelena pisemne a musi zn i vyplyvat, zda byla udelena pro 
zastoupeni na jedne nebo vice valnych hromadach. 

b) V pfipade, ze valna hromada nebude usnasenischopna do jedne hodmy od urceneho casu 
zacatku jejiho zasedam', bude zasedani value hromady odroceno o pet (5) pracovnich 
dnu. Nahradm' valna hromada se bude konat ve stejnem case a na stejnem miste, pokud 
den konani nahradni value hromady pfipadne na den pracovniho klidu ci svatek, pak se 
nahradni valna hromada bude konat v nejblizsi nasledujici pracovni den. Spolecnici musi 
byt o konam' nahradni value hromady vyrozumeni do t f i (3) pracovnich dnu od data 
konani puvodniho zasedani value hromady. 

c) Kazdy spolecnik ma jeden hlas na kazdou jednu (1) korunu sveho vkladu. - -
d) Pokud neni v zakone stanovena kvalifikovana vetsina, jsou rozhodnuti pfijimana prostou 

vetsmou hlasu vsech spolecniku, s dale uvedenymi vyjimkami. -
e) 100% vsech hlasu spolecniku (jednomyslny souhlas) je vyzadovano: — 

• jmenovani a odvolani jednatele; 
• uzavirani dohod o financovani ci jejich dodatku; 
• rozhodovam' o zmene obchodniho planu Spolecnosti, schvalem' noveho obchodniho 

planu Spolecnosti ci rozhodnuti o pokracovani v obchodm'm vedeni Spolecnosti die 
stavajiciho obchodniho planu; 

• rozhodovani o zmene licence k provozovam' rozhlasoveho vysilani; 
• souhlas s cinnosti spolecnika die clanku 7 - zakaz konkurence teto spolecenske 

smlouvy; 
• souhlas s pfiplatkem spolecniku. 

e) Dvoutfetinova vetsina hlasu vsech spolecniku je vyzadovana: 
• k pfijeti rozhodnuti o zmene obsahu spolecenske smlouvy 
• k pfijeti rozhodnuti, jehoz dusledkem se meni spolecenska smlouva (tez udelem' 

souhlasu s pfevodem podilu, se zmenou zakladniho kapitalu) 
• k pfijeti rozhodnuti o pfipusteni nepeneziteho vkladu ci o moznosti zapocteni 

penezite pohledavky vuci Spolecnosti proti pohledavce na splnem' vkladove 
povinnosti - -

• k pfijeti rozhodnuti o zmseni Spolecnosti s likvidaci -
• ke schvalem smlouvy o vypofadani ujmy -
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f) Pokud dochazi ke zmene obsahu spolecenske smlouvy na zaklade rozhodnuti valne 
hromady a zasahuje se ti'm do prav pouze nekterych spolecniku, je tfeba souhlasu i techto 
spolecm'ku. Pokud se zasahuje zmenou obsahu spolecenske smlouvy do prav vsech 
spolecm'ku, je zapotfebi souhlasu vsech spolecm'ku. 

g) O rozhodnutich, o nichz tak stanovi zakon, se pofizuje notafsky zapis. — — 

h) Veskera rozhodnuti spadajici do pusobnosti valne hromady mohou byt pfijata i mimo 
valnou hromadu (rozhodovani per rollam). 

V takovem pfipade zasle osoba opravnena svolat valnou hromadu navrh rozhodnuti 
postou nebo emailovou korespondenci na adresu, kterou spolecnik Spolecnosti pisemne 
pfedem oznami, vsem spolecnikum. Pisemne vyjadfeni spolecm'ku musi byt Spolecnosti 
doruceno ve Ihute patnacti dni ode dne doruceni navrhu. Nevyjadfi-li se spolecm'k ve 
stanovene Ihute, ma se za to, ze nesouhlasi s navrzenym usnesem'm. - - Vyzaduje-li 
zakon o obchodnich korporacich, aby rozhodnuti valne hromady bylo osvedceno 
notafskym zapisem, uvede se ve vyjadfeni spolecnika i obsah navrhu rozhodnuti valne 
hromady, jehoz se vyjadfeni tyka. Podpis na vyjadfeni musi byt lifedne ovefen. 

i) Hlasovani na valne hromade nebo rozhodovani mimo valnou hromadu svyuzitim 
technickych prostfedku se pfipousti, vcetne korespondencniho hlasovani (spolecnici 
odevzdaji sve hlasy pisemne pfed konanim valne hromady. Podpis na pisemnem hlasovani 
musi byt ufedne ovefen). 

j ) Ma-li Spolecnost jedineho spolecm'ka, vykonava pusobnost valne hromady tento spolecm'k. 
Rozhodnuti pfijate v pusobnosti valne hromady doruci spolecnik bud' k rukam 
jakehokoliv jednatele nebo na adresu sidla Spolecnosti. 

(B) Jednatel: - - -

1. Jednatel je statutamim (individualnim) organem Spolecnosti. Jednatel je volen a odvolavan 
valnou hromadou Spolecnosti. 

2. Jednatel rozhoduje o obchodnim vedeni Spolecnosti samostatne. 

3. Zanikne-li pravnicka osoba, ktera je jednatel em, stane se jednatelem jeji pravni nastupce. -

Clanek 3: Ucetni obdobi 

Ucetm' obdobi Spolecnosti zacina dnem zapisu Spolecnosti do Obchodm'ho rejstfiku a konci 31, 
prosince pfislusneho roku, dalsi ucetni obdobi j sou pak shodna s roky kalendafnimi. 

Clanek 4: Zvyseni zakladniho kapitalu Spolecnosti 

1. O zvyseni zakladniho kapitalu Spolecnosti pfevzetim vkladove povinnosti ke zvyseni 
dosavadnich vkladu nebo knovemu vkladu, zvlastnich zdroju, nebo kombinaci obou 
zpusobu, rozhoduje valna hromada. — 
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2. Spolecnici maji pfednostni pravo k ucasti na zvyseni zakladnfho kapitalu pfevzetim vkladove 
povinnosti, a to v pomeru podle vyse svych podilu. Vzda-li se spolecnik sveho pfednostm'ho 
prava k ucasti na zvyseni zakladm'ho kapitalu, muze vkladovou povinnost se souhlasem 
value hromady pfevzit kdokoliv. Vkladova povinnost se pfebira pisemnym prohlasenim, 
ktere obsahuje nalezitosti stanovene zakonem a podpis na prohlaseni musi byt ufedne 
ovefen. 

3. Nove vklady musi byt splaceny nejpozdeji do peti let ode dne pfevzeti vkladove povinnosti. -

4. V dusledku zvyseni zakladm'ho kapitalu z vlastnich zdroju se meni vyse vkladu spolecm'ku 
V pomeru dosavadm'ch vkladu, nerozhodne-li valna hromada, ze vznika podil novy. 
Vzniknou-li takto nove podily, musi vzniknout vsem spolecnikum, ledaze se tohoto prava 
spolecnik vzda, a to v pomeru vyse jejich dosavadnich vkladu. — 

w 

Cianek 5: Prevod a pfechod podQu, rozdeleni podflu, vstup dalsiho spolecnika 
1. Spolecm'k neni opravnen pfevest svuj podil pfede dnem 31. 12. 2016, s vyjimkou pfevedeni 

podilu jinemu spolecnikovi. ~ - - -

2. Spolecnik je po uplynuti Ihuty stanovene v bode 1 opravnen se souhlasem value hromady 
pouze cely svuj podil pfevest na tfeti osobu, zastavit ci jej jinak zatizit. 

3. Spolecnik smi rozdelit podil za ucelem jeho pfevodu, pfechodu nebo jeho rozdeleni na vice 
podilu pouze se souhlasem value hromady. 

4. Spolecnik ma pravo pfevest podil na propojene osoby ve smyslu § 74 a nasi, zakona o 
korporacich, o takovem pfevodu informuje spolecniky alespon patnact (15) dnu pfedem. Na 
pfevod podilu propojene osobe se nevztahuje bod 1. 

5. Ma-li Spolecnost jedineho spolecm'ka, je jeho podil pfevoditelny vzdy bez jakychkoliv 
omezem. - - - — - -

6. Pfi pfevodu podilu maji spolecm'ci pfedkupni pravo k pfevadenemu podilu, a to v pomeru 
podle vyse jejich podilu. Spolecm'k, ktery ma v limyslu svuj podil pfevest, je povinen nejprve 
nabidnout podil ostatnim spolecm'kum. Spolecnici jsou opravneni sve pfedkupm' pravo 
uplatnit, a to ve Ihute tficeti (30) pracovnich dnu ode dne prokazatelneho dojiti nabidky. . 
V pn'pade, ze ostatai spolecnici sveho pfedkupniho prava nevyuziji, je spolecnik opravnen 
svuj podil pfevest na osobu, kterou valna hromada schvalila. 

Spolecm'k, ktery ma v umyslu pfevest svuj podil, je povinen nabidnout podil ostatnim 
spolecm'kum ve forme pisemne nabidky, ktera musi obsahovat alespon nasledujici nalezitosti: 

- identifikace pfevadeneho podilu; 
- navrhovany nabyvatel podilu; 
- kupni cena; 
- jakekoliv jine podstatne podminky pfevodu; 
- altemativni pravo Tag-Along; - - - - -
- zda se uplatm' pravo Drag-Along. -

7. Podil sededi. - - — - -
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Clanek 7 : Zakaz konkurence 
Spolecnici se zavazuji po dobu jejich ucasti ve Spolecnosti a dale po dobu dvou (2) let po 
ukonceni jejich ucasti ve Spolecnosti, ze se bez souhlasu value hromady Spolecnosti nebudou 
ucastnit bud' pfimo nebo prostfednictvi tfetich osob na podnikani jine obchodni korporace jako 
spolecnik nebo jako ovladajici osoba jine osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem cinnosti 
nebo podnikani vCeske republice, ktery by byl konkurencni vuci Spolecnosti. Touto 
konkurencni cinnosti se pro ucely teto spolecenske smlouvy rozumi: 

a. cinnost na zaklade licence k provozovani rozhlasoveho vysilani, za pfedpokladu ze 
tato cinnost zahmuje format vysilani sprogramy, ktere obsahuji vice nez 50% 
mluveneho slova; -

b. investice do akcii nebo podilu ve spolecnostech nebo jinych subjektech zapojenych 
do licencovane cinnosti, za pfedpokladu ze tato cinnost zahmuje format vysilani 
s programy, ktere obsahuji vice nez 50% mluveneho slova; 

c. ucast ve sdruzem's jinymi podnikateli (bez ohledu na to, zda toto sdruzeni ma nebo 
nema samostatnou pravni osobnost) vytvofene pro ucely vykonu licencovaneho 
podnikani, za pfedpokladu ze tato cinnost zahmuje format vysilani sprogramy, 
ktere obsahuji vice nez 50% mluveneho slova. 

Clanek 8: Ostatni ujednani 

Spolecnost se podfidila zakonu c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a zakonu c. 90/2012 Sb., 
o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), jako celku. 
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Rada pro rozhlasove a televizni vysflani 
Skretova 44/6 
120 21 Praha2 

V Praze dne 30. kvetna 2016 

V 

Zadost o udeleni souhlasu se zmenou nekterych skutecnosti uvedenych v zadosti o licenci die 
§ 21 odst. 1 pi'sm. e) zakona c. 231/2001 Sb., o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysflani 
a o zmene dalsi'ch zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu 

Spolecnost RadioZET s.r.o., se si'dlem Wenzigova 1872/4, Nove Mesto, 120 00 Praha 2, IC: 256 16 

803, zapsana u Mestskeho soudu v Praze, sp.zn. C 55138 (dale jen „zadatel"), ktera je 

provozovatelem rozhlasoveho vysi'lam' si'feneho prostfednictvi'm pozemnich vysi'lacu na zaklade 

rozhodnuti Rady pro rozhlasove a televizni vysilani (dale jen „Rada") o udeleni licence pod spisovou 

znackou Rii/193/98 opraviiuj iciho k vysilani rozhlasoveho programu pod nazvem Z E T , timto zada 

Radu 0 udeleni souhlasu podle ust. § 21 odst. 1 pism. e) zakona c. 231/2001 Sb., se zmenou 

spolecenske smlouvy, jejiz navrhovane uplne zneni tvofi pfilohu teto zadosti. 

O d u v o d n e n i z a d o s t i 

Zadatel ma v umyslu provest zmeny ve sve spolecenske smlouve na zaklade zohledneni sve nove 

vlastnicke struktury, kjej iz zmene Rada udelila na svem zasedani (8/2016) souhlas. Zteto Radou 

odsouhlasene zmeny vlastnicke struktury vyvstala potfeba zadatele nove upravit sve vnitfni fungovani 

a z toho duvodu si dovoluje Rade pfedlozit ke schvaleni navrhovane uplne zneni spolecenske 

smlouvy. Die nazoru zadatele je nova podoba uplneho zneni spolecenske smlouvy v souladu 

s pravnimi pfedpisy a je j i navrzena podoba by nevedla k neudeleni licence na zaklade vefejneho 

slyseni ve smyslu ust. § 21, odst. 3 zakona c. 231/2001 Sb. 

Spravni poplatek ve vysi 5.000,- Kc byl poukazan na ucet Rady c. 3711-19223001/0710, vedeny 
u Ceske narodni banky, VS: 10160066. 

S pozdravem (\ . y 

RadioZET s.r.o. 
Michal Fleischmann 
jednatel 

Pnloha: Navrhovane uplne zneni spolecenske smlouvy 
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