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Notářský zápis
sePsaný dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce.čtrnáct)lylgr. Richardem Brázdou,not_ářem. v Brně, v Brně, v budově ira adrese Brno, t<rálov" pórÓ, pálJČr,éňo iiia? gob7iis, psc 612 oO,s účastníkem, kterým je:----------

;ili!il,i;r"yi;i;;;.",;;-,#;;;il;ffi ilri;;i;ili;kila;;;šíř;ói];;á j;;
,,Petr Zatloukol" nebo,, účastník'),

!HFi'tiilrt:{;[{iď{,"*lťf.T!11,i§fl?lf ái,§*l"J*Jfa;i"-ilíl-fl.,Tl}!,;.,rui;g:t
oddílu C, vložce 2a5 (dále jen též jako ,,RADlo ztíN, spiit. s i.o.;-i"ui),'ip;i;'č;;;i4::::-
Petr Zatloukal, |ehoŽ to.toŽnost byla_notáři prokázána před.loženým..platným úředním průkazem,prohlašuje, že ie způsobilý samostátně právné je{na.t u ,óiiaňú-právního jednání, o kterém je tentonotářský zápis, jako úpadc-e nepodal insólvenčniňávrtr a néni v řpaaru, ----'---------:--------------

i1,1L"I;; ;p;l9ň* llpó r,íN; ;"r. ; ;.;; .!vr; ;"*;;; ;;ěř#;;-;r;il; ; ;;;i-h;rejstříku vedeného Kraiským soudem v Brně, oaáité,vlóZřá z+s, uvoanf|q.Mgr. Richardem Brázdou,ng.taiSry 
.v. Brně, po.d Čísl'em v I2g4l2o1,4, b němž'peii zitrou'r,ri p}Ór.rr.luié 

'že'Ób"sarru;e 
úplné aaktuální údaje o společnosti RADIO ZLítv, spol. s ,.o., zapisďviňZ áó o'u.r,óJňiňó riřtriřů

_:_::::___::__::___::___:__: 
--

Ý :::::,l 1liTl"-* [:_::r::{!;, 
::-::--:---::-----:____:_::_:___:- -- --

------:---- -- Rozhodnuti;edinÉňo ili;il'k; ;;;;,l;Í"- _--- _----_-------_ --- _:
---- Púsobnosti va!né hromady obchodní-společnosti nnbto zLíN, spot. s r.o. --__

Ž; i,*"- *"".*ilÓ*+ J.il;;;;-,i ó/ló;il!ňl-ú!._zrn {lí;k-i,; ] *;8; i;še ;áó ói,
f, t:!!;yl"aó'3§€?t{!,j:l.ElĚu"eru::l;ťl; j?"jB:[ni;H,,JB.íť}, ji:*jn,h:.;Hťfl,*
YPrnĚ, v oddílu C, vložce 245. Na základě toňo se vatná hrómao. Ši,dÉiidil;;;ÉTJ ustanovení §12 odst. 1 zákona číslo 9O/2O1,.2.Sb., o obchodních spoletňósiě;ď;;ňrr;t"ářitijft"i obchodníchkorporacích), ve znění pozdějších prea.piiri. Gálájéi',žaúřó-ó-aiiioár7;ň"Řě;'p;r;;;i;i], nebo ,zoK,),
::!:T Ti::!:::T]:: T:::9l:_uY:.:i::::_'_:ií:ťirl*l!___:.__:__:___::_:.___::__::::__:::

Za druhé: Petr Zatloukal Činí jako jediný_sr^o!_9il.it společnosti RADlo ZLíN, spol. s r.o., při výkonupůsobnosti valné hromady spo-|ečnósti nÁoío zlíru, sp'óÍ, i i.o., iaio rozhodnutí:

(1) Jediný sPoleČník spo.lečnosti RADIO ZtÍN, spol. s r.o., uděluje souhtas s převodem podílu
společníka Petra zatloukala, datum naroierií s.a.rsši!.,.býáiÉúžlí;,'ki.[|í.itířá;iilřšě
760 ot, ve společnosti RADlo zLíN, spoI..sj.o., te viii t99 /r]ióá'ii, :iJiróěňtj, ňá ňĚiž
PřiPa.dá.vklad do základního kapitáiu,ipolečnoŠti ve Úýsi1oo.oo'ó,- xi úááňó;o tisíc korun
i"t!ý..l'l_,t.. nab.yvateIe, kterýn,i je ouitróaňi_spúěřnb'si rvrJltiméaň-r'iáJ6 sĚ, se sídtem KBotiči1458/7, Višovice, rOr'OO Fraha 1o.. lč.:. ÓlQďiiar_rapianJ-v'obcň;;í. ,á;iiak;vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu H, vioňÓ-ir17. -------------

(2l Jediný sPol_eČník společnosti .RADIO ztíN, spol. s r.o., ke dni účinnosti převodu podíIu
sPoleČníka Petra Zátloukala, datum narozóní'9.4.19po,.'lýalistli zTiň,'iiřJňilšlj'řáša§,"Ěšě

íi8l."il"ši, Y"'ii9i.TJ.",ť:iJ:Oil"",""!l! !,,:jl'lšrli'f,x1;"#'-,1,:;.i*,i!lí,iJ,xt,".:!iMultimedia Trade SE, se sídlem řsotjč! t4r8l7.,,víšo"i.ě, idióó iňň; ib;ič: oL629786,zaPsanou v obchodním rejstříku vedeném Měsis.kým soudem v praze, ú oáailtí úi,, vlďicé-třžia ke dni Právní moci rozňodnutí Rady pro rozhlášouěáiěíáuiri,iirvJiĚňřř'iliúarcni změnvzakladatelského,právníhgjsl19lr spóldčnosti nnolďzlíŇ, spoL .'i.o., rncni';;]ř'i.ilEilř
l"jťT:l:,rt l=99ti !|P|o zl.Íru, Špol..r | 9:,a poari.ui" ipááinóii zálóhů'i. go ti14žši;:,o oPcnodnlch soo|ečnostech a družstvech (.?\o.,t o obchodních korporacích), jako'celku iai,že veškerá aosávadní-ú;i;;o";ňi;;ilaaaieijtenó áóřu."ntr, včetně označení č|ánků, senahrazují tak, že zní:---------
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,,Zakladatelská tistina společnosti RADIO ZLÍN, spol. s r.o. ---------

§ l Obchodní firma, sídlo společnosti a identiJikační číslo,------
itl obchodnífirma'společiosti zní: RADI? zLÍN, s.pol. s r.o. (dóle jen ,,společnost")._-____-
iz'l Sídlo spoléčnosti'je umístěno v obci (městě) Zlín.-,--,-----
(j) ldentifikační číslo: 00568406. ---------
(4) Společnost je založeno na dobu neurčitou,
(5') Próvníforrňa: společnost s ručením omezeným.

§ 2 Předmět podnikání nebo činnosti
Předmětem podnikóní nebo činnosti společnosti je: ----,---,------
(a) provozovánírozhlasovéhovysílóní,--
itil 'výroba, obchod a služby neúvedené v přílohóch 7 až j živnostenského zókona,..1-1---
irj vyryaÓ,.instalace, oprávy elektrickýČh strojů o přístrojů, elektronických atelekomunikačních

zarlzenl,-----
(d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

§ 3 Určení společníka---------
Jediným spoléčníkem společnosti je obchqlní společnost Multimedia. Tla|e S|, _se sídlem K
sotiťi llsb/l, Vršovice,' 701 o0 práha 70, tČ: 07629786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Prdze, v oddílu H, vložce 7127 (dóle jen ,,společník").-,-----

§4
(1)

(2)

Podíl a vklad -------
Podíl společníka představuje účast společníka ve společnosťia z této účasti plynoucí práva a

(j)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

povinnosti,'Ve společnosti se připouští pouze jeden druh podílu, a to podíl zókladnÍ, se kterým n9js7q
spojéna žódnó zvtáštiti prává a poúinnosti, Ve Špolečnosti se nepřipouští vznik různých druhů
oodílů...-----'Výše podílu společníka se určuje podle poměru jeho vkladu no tento podíl připadající k výŠi
zókladního kapitólu.
Společník může ve společnosti vlastnit poyp j.ede1 p,odíl.-..----,.
Ýklad soolečníka ořioadaiící no ieho póal činí tO0,000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----,-
společňík vlastní'podíI záktadni ve Ůti,ši 700 %.(jedno sto proc_ent), oznaČený ,,Podíl zókladní Č.

7'", no nějž připadá vklad ve výši 7oo.000,- Kč (jedno sto tisíc koru.n českých), ..----.-----:-----,póal spóteZníka ve společnosti je převoditelný._na jiného společníka neb,o na jinou,osobu.pou,ze
se soůhlasem valné hromadý. 'Má-li spoléčnošt 1ediného společníka je podíl společníka
převoditelný na jinou osobu vždy bez jakéhokoliv omezení.
'podít spoteČníkd společnosti lze'rozdělit pouze v souvislosti s jeho převod,em. ne,bo pře9h9d,9m, q
to poŮze s předchozím souhlasem valié hromady nebo rozhodnutím jediného společníka při
výkonu působnosti valné hromady.------
( podíli lze zřídit zástavní právo pouze s předchozím souhlasem .valné. hromady. Má-li
siolečnost iediného spotečníká, rozhódnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady o
Údětení soúnbsu se zřízením zóstavního próva k podílu se nevyžaduje
Podíl se dědí. --------
Kmenový list pro podílse nevydává.

(10)
(11)

§s
(1)
(2)

Zá kl a d n í ka pitá l ----- ----- -
Základní kaýitál společnostije souhrn všech vkladů
Zókladní kaipitól společnosti-činí 1_00,000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -------,----

§6
(1)
(2)

Valnó hromada je nejvyšším orgánem společnosti,
Do působnosti vatné ňromady'nóleží iozhodnutí o otázkách, které zókon nebo zokladatelské
próvníjednóní zohrnují do půŠobnosti valné hromady, Do působnosti valné hromady nóleŽÍ dále
též:------(a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedocházíli k ní na základě jiných

(b)

(c)
(d)

(e)

próvních skutečností;'volba a odvolávóní likvidótora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a
poskytování plnění podle § 61 zákona číslo 90/201"2 S.P,,. o obch.odních..spoleČnostech. a
'družŠtvech 

Éaron o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obchodních korporacích" nebo ,,ZOK");----
rozhodovóní o zrušení společnosti s likvidací;
rozhodovóní o pachtu'zóvodu společnosti nebo takové jeho čósti, k jejímuŽ zcizení se
vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; ------,-- - -,-:---.-.-
idětov:óní pokynů jednatelům á Šchvalovóní koncepce podnikatelský č,!nr1o9ti spoleČnosti
(včetně jeánaéino7ódu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná
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(3)

(4)
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(5)
(6)

(7)

(8)

hromada může zejména zakózot jednatelům určité právní jednání, je-li to v zójmu
spoleČnosti,-

Valnó ňromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosťijiných
orgánů společnosti.-
Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51- %
(padesót jedno procento) všech hlasů.
Každý spólečník má 1 (jeden) hlas na koždou !; Kč (jednu korunu če7l1ou)v!<lgd.t1.;-----:-----
Valnó iromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li
zókon nebo zakladatelské právní jednóní vyšší počet hlasů.
Rozhodování společníků na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu s yyuži!íryl technických
prostředků a k'orespondenční hlasovaní podle § 167 odst. 2 a 4 ZOK se nepřipouští,-.----....-.-----'Rozhodování 

mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) se vylučuje pro přijetí rozhodnutí:
(a) k jejichž přijetí se na valné hromadě vyžaduje souhlas vyšší než prosté většiny hlasů

příto m ný ch s po le čn íků,-
pro něž próvní předpis vyžaduje osvědčení veřejnou listinou,
o volbě nebo odvolóní jednatele nebo likvidátoro, -----
o zrušení společnosti s likvidocí,---
o přeměně společnosťi,
schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho čósti, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury zóvodu nebo podstatnou změnu v předmětu
pod n i ká n í nebo čin nosti společnosti.

(9) Vylučuje se možnost společníka nepřítomného na jednání valné hromody dodatečně vykonat
své hlasovací právo podle § 174 odst. 1, ZOK.

(10) Vylučuje se kumulativní hlosovóní.
(11) Má-li Špolečnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady

vykonóvá jediný špolečník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručíspolečník bud'
li rukóm iednatelb, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti,
Jednatet je povinen předkládat nóvrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostate.čným
časovým'předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být núvrh konkrétního
ro z h od n utí p ře d l ože n, --

§7
(1)
(2)
(3)

(4)

Dozorčí rada se nezřizuje.

§ 9 Zrušení a zánik společností -------
(2) Zániku společnosti breacnazi její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na

právního nástupce.
(j) 'Vedle 

důvodů Úvedených v zókoně se společnost zrušuje též rozhodnutím společníka o zrušení
s pole č nosti s l i kvi d ac í.-----

§ 10 Právní režim
(1) Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, vzójemné vztahy společníka související

s jeho účastí ve společnosti i ostatní próvní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které
neupravuje tdto zakladatelskó listina, obecně zóvaznými právními předpisy, zejména
příslušnými ustonoveními občanského zókoníku a zókona o obchodních korporocích.---------------

(2) Společnosť je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřízena zákonu o obchodních
korporacích ja ko ce lku." -

(b)
(c)
(d)
(e)
(í)

Stotutórním orgónem společnosti je jeden jednatel, -------
Za s pol e čn ost j ed n ó je d n ate l s a m ostat ně. -------
Podepisovóní za společnosť se děje tak, že k předepsané nebo předtištěné obchodní firmě
společnosti připojí jednatel svůj podpis,
Jednateli příslušÍ 

-obchodní 
vědení společnosti, včetně rozhodování o umístění adresy sídla

společnostiv rámci obce. --------



"-:T::í]:r:-:::i]i:l]ii::T:: j11=::Tilliill'-l'::l':§i,-:::É,-",."*
------,--,-,-, P etr Zatlouko l, v, r,

Mer. Richar dBrázda,notář v Brně ------
Mór. Rich ard Brózd a, v, r, ------------- _---.--,---,
t.Š. rúgr. Richard gra)á'a, notář v Brně------

ověřuii, že tento stejnopis notóřs.kého,zápisu, vyhotou.ený dne,3.1,7,2014 (třicótého prvního července

roku dva tisíce čtrnaiŮ''r"Zióáň, gori9rie"{,;"tá?;iý^ z.áp,isái uz iian/zou, ,",|uťT,I 
|r?!;

Richardem Brázdou,";iót,r"i,rr";"ářné, _a.n,,"ii,i,žiňq 
(tri,ótého orvního července rc

čtrnócil, ktery je urczá,ióšiírce notóřskýr;;á'pi;i ryg'r, ďicnarda'áiáiíai, ňótare v Brně. V Brně dne

3 1. 7. 20 1 4 ( tř i cá té n o ;;r;ih; t:, * á i čě ro tfu 
, 

áv ě Ti š i ce iú n ó ct), __ _ __

M ar. Rich ard Brózd a, v. r, ----------,--:.-.--,-,-,-
'ř.|,Š.'Ú'Ói'.'Ř'ičnárá-aiázaa,notóřvBrně------

ffi lnt;lť,l:,awti:,;i-i:t::;l,:::i@'ii!l,
čtrnáct). 
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