
 

První rozhlasová s. r. o. 
Koperníkova 6/794 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Adam Křikava 
(doručuje se veřejnou vyhláškou) 
Jarošovská 528 
50601 Jičín-Holínské Předměstí 
Česká republika 

DJ World Plus s. r. o. v likvidaci 
U panské zahrady 10/720 
15800 Praha-Jinonice 
Česká republika 

MUZIKUS s. r. o. 
(dříve Rádio XL, s. r. o.) 
Novákových 8/456 
18000 Praha-Libeň 
Česká republika 

MAX LOYD, s. r. o. 
Wenzigova 4/1872 
12000 Praha-Nové Město 
Česká republika 

Tomáš Katschner 
Dlouhá 583 
54102 Trutnov-Horní Staré Město 
Česká republika 

Mgr. Václav Boura 
(doručuje se veřejnou vyhláškou) 
Marie Cibulkové 7/860 
14000 Praha-Nusle 
Česká republika 

3 3 s. r. o. 
Zenklova 195/846 
18200 Praha-Libeň 
Česká republika 

RAVONA TRADE, s. r. o. 
Jánská 10/871 
46007 Liberec-Jeřáb 
Česká republika 

TANGO – reklamní agentura, s. r. o. 
Skautská 10/826 
10300 Praha-Kolovraty 
Česká republika 

Medifin a. s. 
(dříve STS spol. s r. o., resp. RÁDIO 
MILOVANÝ MOJE, s. r. o.) 
Plaňanská 1/573 
10800 Praha-Malešice 
Česká republika 

Czech Outdoor s. r. o. 
jako právní nástupce společnosti Quo, spol. s 
r. o. 
Štětkova 18/638 
14000 Praha-Nusle 
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Česká republika 

RADIO UNITED SERVICES s. r. o. 
jako právní nástupce společnosti Česká 
mediální, s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

RADIO PROGLAS s. r. o. 
Barvičova 85/666 
60200 Brno-Stránice 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2014/525/bar/PRV 
Č.j.: bar/3029/2014 
Zasedání Rady č. 15 - 2014 / poř.č.: 74 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/ 

/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto 

 

 

R O Z H O D N U T Í  
 

 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli První rozhlasová 

s. r. o. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00  Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25643908, předchozí 

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy 

provozovatele podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 15. května 2014 pod čj. 3895/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele První rozhlasová s. r. o. 

o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně 

společenské smlouvy provozovatele. Dne 1. července 2014 pod čj. 5611/2014 byla Radě doručena změna 

této žádosti. 

 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 

předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou společenské smlouvy. Rada podle ustanovení § 21 

odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla 

k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné 

s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
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Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 16. května 2014 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady 

a o zahájení řízení byli vyrozuměni ostatní účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o přidělení totožného 

souboru technických parametrů byly zamítnuty). Žádný z účastníků řízení se však ve stanovené lhůtě 

k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 

 

Protože Rada shledala, že by požadované změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, 

a ani nebyly zjištěny žádné jiné důvody bránící vyhovění žádosti, Rada žádosti vyhověla a požadovaný 

souhlas provozovateli udělila. 

 

 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 

odkladný účinek. 

V Praze dne: 19.8.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 27.8.2014, navrhované znění společenské smlouvy) 
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Návrh nového znění společenské smlouvy společnosti První rozhlasová s.r.o. v případě 
udělení souhlasu RRTV 

Úplné znění společenské smlouvy 
obchodní společnosti 

První rozhlasová s.r.o. 

I. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI 

Obchodní firma společnosti zní: První rozhlasová s.r.o. 

II . SÍDLO SPOLEČNOSTI 

Sídlo společnosti: Praha 

III . SPOLEČNÍCI 

Společníky ve společnosti jsou: 

PhDr. PETR DVOŘÁK 
nar. 7. července 1954 
trvale bytem Klokočná 9, PSČ: 251 64 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 
IČO: 26765586 

IV. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost je založena na dobu neurčitou. 

V. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

Předmětem podnikání společnosti je: 

- provozování rozhlasového vysílání 
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- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ 

6.1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků, přičemž základní kapitál 
společnosti činí 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). 

6.2. Základní kapitál společnosti tvoří následující vklady společníků: 

PhDr. PETR DVOŘÁK 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých), 
MEDIA BOHEMIA a.s. 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých). 

VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel společnosti. 

VIII. VALNÁ HROMADA 

8.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada je tvořena všemi 
společníky a schází se nejméně lx ročně 

8.2. Do působnosti valné hromady patří: 

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě 
zákona, 

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého 
vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splnění vkladové povinnosti, 

c) volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena, 
d) volba a odvolání likvidátora, 
e) schvalování udělení a odvolání prokury, 
f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, 
g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku 
nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, 

h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 
společností a družstev stanoví jinak, 

i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, 

j ) schválení smlouvy o tichém společenství, 
k) schválení finanční asistence, 
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1) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jej ím vznikem, 
m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, 
n) schvalování hospodářského plánu (business plánu) a rozpočtu společnosti na 

následující kalendářní rok, 
o) udělování souhlasu dle čl.IX. odst. 9.4. této smlouvy 
p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská 

smlouva 

8.3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti 
jiných orgánů společnosti. 

8.4. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 2/3 
všech hlasů ve společnosti, přičemž na každých 1.000,- Kč splaceného vkladu připadá 
jeden hlas. 

8.5. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných společníků, 
nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. 

8.6. Hlasování na valné hromadě probíhá zdvižením ruky v okamžiku, kdy předseda valné 
hromady vyzve společníky k hlasování (aklamací). 

8.7. Rozhodnutí valné hromady je možno přijmout také mimo valnou hromadu -
„rozhodováním per rollam". V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou 
hromadu návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků. Návrh rozhodnutí 
obsahuje také lhůtu pro doručení vyjádření společníka v délce 15 dnů (pro začátek jejího 
běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi) a podklady potřebné pro jeho přijetí. 
Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, 
uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se 
vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 

8.8. Společníci mohou hlasovat mimo valnou hromadu i v souladu s § 167 odst. 4 zákona 
o obchodních korporacích (korespondenční hlasování). 

IX. JEDNATELÉ 

9.1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. 

9.2. Jednatel zastupuje společnosti samostatně. 

9.3. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti. 

9.4. Jednatel je povinen zajistit si předchozí souhlas společníka MEDIA BOHEMIA a.s. 
k veškerému jednání, samostatnému či ve spojení s dalším souvisejícím jednáním, při 
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kterém hodnota plnění ze strany společnosti i v její prospěch přesáhne v souhrnu částku ve 
výši 130.000,- Kč (slovy jedno sto třicet tisíc korun českých). 

Jednatel je dále povinen si zajistit předchozí souhlas společníka MEDIA BOHEMIA a.s. 
k těmto právním jednáním: 

a) k zakládání a rušení právnických osob, včetně nabytí a zcizení majetkových 
účastí v právnických osobách; 

b) k nabytí, prodeji, nájmu, podnájmu a pachtu nemovitostí, s výjimkou nájmu, 
podnájmu nebo pachtu nebytových prostor za podmínky, že cena za nájem či 
podnájem těchto nebytových prostor bude cena obvyklá; 

c) ke zřizování a uzavírání provozoven společnosti; 

d) k uzavření či změně smluv, zejména zaměstnaneckých a obdobných smluv, smluv 
o výkonu funkce, smluv o dílu či poskytnutí služeb (či jiného plnění) s jednatelem, 
jeho rodinnými příslušníky a osobami mu blízkými a smluv s j ím ovládanými 
společnostmi; 

e) k uzavírání a ukončování smluv o nájmu závodu, o vedení závodu a o vedení 
společnosti a jiných smluv, které by mohly mít za následek významné omezení 
potencionálních podnikatelských aktivit společnosti; 

f) k uzavírání a ukončování smluv o nájmu, podnájmu, pachtu, leasingových smluv 
na dobu delší než 1 rok; 

g) k převzetí cizích závazků nebo ručitelských závazků, 

h) k uzavírání smluv, ve kterých je cena reklamy stanovena v jiné výši, než je 
uvedeno v ceníku společnosti pro běžný obchodní styk; 

i) k podstatným změnám v obchodní činnosti společnosti, ve struktuře prodeje, 
v cenové politice, jakož i ve schvalování obchodní strategie přesahující rámec 
schváleného business plánu; 

j ) k nabytí a poskytování užívacích práv, k prodeji a převodu patentů, ochranných 
známek, internetových domén, know-how, průmyslových a užitných vzorů 
a označení zboží, autorskoprávních licencí a licencí k předmětům průmyslového 
vlastnictví, jakož i dalších práv k průmyslovému vlastnictví; 

k) k uzavírání jiných dohod, smluv nebo právních jednání, které překračují rámec 
běžné obchodní činnosti, a které by mohly mít významný dopad na majetkovou 
a finanční situaci společnosti a na výnosy společnosti; 

1) k jakémukoliv jednání jménem společnosti vůči Radě pro rozhlasové a televizní 
vysílání, zejména k jednání, v jehož důsledku by mohlo dojít ke změně licenčních 
podmínek společnosti nebo v jehož důsledku by mohla být licence k rozhlasovému 
vysílání odejmuta či by mohlo dojít k zániku její platnosti, k podání žádosti 
o souhlas se změnou jakýchkoliv skutečností uvedených v žádosti o licenci, 
k oznamování tzv. ostatních skutečností týkajících se společnosti jako 
provozovatele rozhlasového vysílání, k jakýmkoliv jednáním, v jejichž důsledku 
by mohlo dojít ke změnám povolení k provozu vysílačů a individuálních opatření 
k využívání rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
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komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jakémukoliv jednáni 
týkajícímu se vzniku, změn či zániku smluv k užívání či provozu vysílačů, včetně 
jakýchkoliv jiných změn v provozu vysílačů a k veškerým jednáním, které přímo či 
v souvislosti s dalším jednáním povedou k jakémukoliv zásahu do vysílání 
rozhlasových stanic provozovaných společností, zejména povedou k přerušení či 
zhoršení kvality signálu vysílání. 

X. PODÍL 

10.1. Každý společník může mít více podílů. 

10.2. Podíly ve společnosti činí: 

PhDr. PETR DVOŘÁK 55 % 
MEDIA BOHEMIA a.s. 45 % 

10.3. Ve společnosti jsou pouze podíly základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva 
ani povinnosti. 

10.4. Společník může převést svůj podíl na jiného společníka. Se souhlasem valné hromady 
může společník převést svůj podíl na jinou osobu. Má-li společnost jediného společníka, 
souhlas valné hromady se nevyžaduje a podíl je vždy převoditelný na třetí osoby. 

10.5. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj podíl na jinou osobu, mají ostatní společníci 
k převáděnému podílu předkupní právo, a to i v případě, že s převodem již vyslovila 
souhlas valná hromada. 

10.6. O možnosti uplatnit předkupní právo k převáděnému podílu a o ceně nabízeného podílu je 
jednatel povinen písemně informovat ostatní společníky do 3 dnů od obdržení písemné 
informace od převádějícího společníka, a to formou doporučeného dopisu s dodejkou. Své 
předkupní právo musí společník uplatnit u jednatele písemně, doporučeným dopisem 
s doručenkou, nejpozději do 14 dnů od obdržení shora uvedené informace jednatele. Do 
uplynutí této lhůty poslednímu ze společníků, nesmí převádějící společník převod 
realizovat, i když již má souhlas s převodem od valné hromady. 

10.7. Právo na uzavření smlouvy o převodu podílu vznikne, je-li včas a řádně uplatněno. Proda-
li společník svůj podíl za cenu nižší, než kterou uvedl v oznámení jednateli, nebo 
v rozporu s postupem shora uvedeným, považuje se takový převod podílu za neplatný 
a společník je povinen svůj podíl nabídnout ostatním společníkům znovu za stejných 
podmínek, za kterých tento převod v rozporu s výše uvedenými ustanoveními společenské 
smlouvy realizoval. 
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato společenská smlouva se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech, v účinném znění. 
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