
 

JUDr. Vladimír Krejčík, advokát 
jako zástupce společnosti 4S PRODUCTION, 
a. s. 
Anglická 28/414 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Martin Černý 
Krhanická 31/716 
14200 Praha-Kamýk 
Česká republika 

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

Pavel Hruška 
(doručuje se veřejnou vyhláškou) 
Anny Letenské 16/916 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

JOE Media s. r. o. 
Branišovská 16/187 
14300 Praha-Točná 
Česká republika 

JOE PR, s. r. o. 
Osadní 26/799 
17000 Praha-Holešovice 
Česká republika 

MAFRA, a. s. 
jako právní nástupce společnosti MAFRA 
MEDIA, s. r. o. 
Karla Engliše 11/519 
15000 Praha-Smíchov 
Česká republika 

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

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

RADIO RELAX s. r. o. 
Cyrila Boudy 8 
27201 Kladno 
Česká republika 

RADIO UNITED BROADCASTING s. r. 
o. 
jako právní nástupce společnosti Radio 
TWIST Praha, s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 
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Patrik Šebesta 
Na Pankráci 73/876 
14000 Praha-Nusle 
Česká republika 

Ivan Záboj 
Březová 933 
27351 Unhošť-Nouzov 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2014/727/bar/4S 
Č.j.: bar/3282/2014 
Zasedání Rady č. 17 - 2014 / poř.č.: 37 

 

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  
 
 
I. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 4S 

PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00  Praha-Smíchov, identifikační číslo 
25113054, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve 
změně stanov provozovatele podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

II. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 4S 
PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00  Praha-Smíchov, identifikační číslo 
25113054, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Expres radio prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/137/01 ze dne 12. 6. 2001) spočívající ve změně označení (názvu) programu 
na EXPRES FM. 

 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 10. července 2014 pod čj. 5957/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele 4S PRODUCTION, 
a. s. 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 
stanov provozovatele. 
 
Dne 22. července 2014 pod čj. 6248/2014 bylo Radě doručeno doplnění výše uvedené žádosti spočívající 
v udělení předchozího souhlasu se změnou označení (názvu) programu Expres radio (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/137/01 ze dne 12. 6. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb. na EXPRES FM. 
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Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 11. července 2014 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady, 
oznámení o doručení doplnění žádosti Radě bylo 23. července 2014 vyvěšeno na elektronické úřední desce 
Rady a o zahájení řízení a doplnění žádosti 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. 
 
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 zakladatelské listiny. 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. 
 
Základní programová specifikace programu je „Hudebně-informačně-zábavné rádio“. Požadovaný název 
programu tedy není v rozporu se základní programovou specifikací. 
 
Protože Rada shledala, že by požadované změny nevedly 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: 16.9.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 16.9.2014, navrhované znění stanov) 
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Návrh nového znění stanov společnosti 4S PRODUCTION, a.s. 

v případě udělení souhlasu RRTV 

S T A N O V Y 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

I. Základní ustanovení 

§ 1 Obchodní firma a, sídlo 
1. Obchodní firma: 4S PRODUCTION, a.s. 
2. Sídlo společnosti: obec Praha. - — 

§ 2 Právní forma 

Akciová společnost. - -

§ 3 Předmět podnikání a činnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: — 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Předmětem činnosti je: 

• Provozování rozhlasového vysílání 

§ 4 Doba trvání společnosti 

Společnost je založena na dobu neurčitou. 

II . Základní kapitál 

§ 5 Základní kapitál 

1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 28.000.000,- Kč 
(slovy: dvacet osm milionů korun českých). 

2. Předmětem vkladu do společnosti je věc, kterou se akcionář nebo budoucí akcionář 
zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen 
"vkladová povinnost"). Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen 
"peněžitý vklad") nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen "nepeněžitý 
vklad"). 

I I I . Cenné papíry emitované společností 

§ 6 Akcie 
1. Základní kapitál je rozdělen na 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 30.000,- Kč a 25 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 

2. Akcie mají listinou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Musí 
obsahovat číselné označení a musí být podepsány členem nebo členy představenstva 
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způsobem stanoveným pro zastupování společnosti. Emisní kurs se rovná jmenovité 
hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní 
práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském 
státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen 
"evropský regulovaný trh"). -

3. Akcie na jméno je neomezeně převoditelná. Listinná akcie na jméno je převoditelná 
rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání. — 

4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vyzvat akcionáře, aby jí předložili 
ve lhůtě jí určené akcie k výměně nebo vyznačení nových údajů na akcii, došlo-li ke 
změně údajů dosud na akciích uvedených. Ust. § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., 
zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK") se v tomto případě 
použijí obdobně. -

5. Akcionář může požádat společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje 
na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost vymění 
akcii bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vrácenou akcii společnost zničí a na 
nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie. 

6. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie 
stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho vlastníka (dále jen "hromadná 
akcie"). Byla-li hromadná akcie vydána, obsahuje náležitosti, které zákon stanoví pro 
jednotlivé akcie včetně čísla a také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. 
Práva z hromadné akcie nelze dělit na podíly, nestánoví-li zákon jinak. 

7. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné 
akcie, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno 
písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 30 pracovních dnů ode dne, kdy je 
společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně 
akcií, která nesmí být kratší 15 pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář 
ve stanovené lhůtě hromadnou akcii k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím 
není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znova. — 

§ 7 Vkladová povinnost 

1. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v těchto stanovách nebo v 
rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od 
účinnosti zvýšení základního kapitálu. 

2. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z 
prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zákonem. 

§ 8 Zatímní listy 

Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. 
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IV. Práva a povinnosti akcionářů 

§ 9 Práva akcionářů 
1. Každý akcionář vykonává práva plynoucí z jeho účasti na společnosti v rozsahu 

stanoveném zákonem a těmito stanovami. -
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo 

mimo ni. Každý akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. 
3. Akcionář nebo akcionáři společnosti uvedení v ust. § 365 odst. 1 až 3 ZOK (dále jen 

"kvalifikovaní akcionáři") požívají zvláštních práv stanovených ZOK. Zejména mohou 
požádat představenstvo, aby svolalo k projednání j imi navržených záležitostí valnou 
hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. 
K této žádosti svolá představenstvo valnou hromadu. Způsob svolání této valné hromady, 
podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny v ust. § 367 odst. 1 ZOK. 

§ 10 Povinnosti akcionářů 

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. 
2. Akcionář je povinen se vůči společnosti chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád včetně 

těchto stanov. Akcionář je povinen zejména hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, 
ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti 
nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství 
společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu 
nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné 
hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. — 

V. Vnitřní struktura a orgány společnosti 

§ n 
1. Vnitřní struktura společnosti je dualistická. - -
2. Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada, 
b) představenstvo, 
c) dozorčí rada. 

§ 12 Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných 
akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle 
zákona anebo podle těchto stanov. 

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: 
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 

pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností; 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení 
základního kapitálu; 

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splacení emisního kursu; 
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d) volba a odvolávání členů představenstva a náhradníků členů představenstva včetně 
stanovení jejich pořadí; -

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a náhradníků členů dozorčí rady včetně stanovení 
jejich pořadí; 

í) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy 
její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; 

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; 
h) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů představenstva a 

dozorčí rady společnosti (§ 59 ZOK); 
i) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tyto stanovy 

zahrnují do působnosti valné hromady. 
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti 

nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy. - -

§ 13 Svolávání valné hromady 

1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se 
zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. 

2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní. 
3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po 

uplynutí účetního období a na pořadu jednání této valné hromady je zejména schválení 
řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. 

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, 
dozorčí rada nebo její člen. 

5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti. 
Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům doporučené prostřednictvím 
držitele poštovní licence na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. 
Sdělí-li však akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka pouze 
elektronicky na tuto adresu, dokud akcionář neoznámí jinou elektronickou adresu. 
Elektronická adresa akcionáře se poznamená do seznamu akcionářů. 

6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy třetí den předcházející konání valné 
hromady. 

7. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona ZOK na svolání valné 
hromady, souhlasí - l i s tím všichni akcionáři. 

§ 14 Jednací řád valné hromady 

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby 
pověřené sčítáním hlasů. - -

2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím 
určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen 
zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel 
valné hromady. — 

3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu 
bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí 
rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Od okamžiku volby 
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předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními návrhy, 
které přednese, je -
a) volba zapisovatele a - — 
b) volba ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. 
Návrh podle písm. b) však předseda valné hromady nepřednese, jestliže navrhne, že bude 
současně zastávat funkci ověřovatele zápisu a sčítat hlasy. 

§ 15 Hlasování 
1. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné 

hromadě se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno 
hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. 
To neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva. — 

2. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: 
a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to 

v rozsahu prodlení; 
b) pokud valná hromada rozhoduje o: 

•jeho nepeněžitém vkladu, 
•tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění 

povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro 
porušení povinností při výkonu funkce; -

c) v jiných zákonem stanovených případech. 
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií 

představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.800 hlasů. 

4. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě 
písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen. 

5. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky. 
6. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků (per rollam). V takovém případě jsou rozhodnutí přijímána 
postupem stanoveným v ust. § 418 až 420 ZOK. Za hlasování na valné hromadě s 
využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. 

7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK 
nebo jiný právní předpis nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se 
žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí ustanovení 
ZOK, zákona č. 125/2008 Sb. a dalších právních předpisů. 

§ 16 Výkon práv valné hromady jediným akcionářem 

Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné 
hromady vykonává tento akcionář. 

§ 17 Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a 
zastupuje j i . Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 

2. Představenstvo má jednoho člena. Funkční období člena představenstva je desetileté. 
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3. Člena představenstva volí valná hromada. Valná hromada může zvolit i náhradníky člena 
představenstva, kteří budou nastupovat na uvolněná místa členů představenstva v pořadí, 
které valná hromada určí, jinak v pořadí, v jakém byli zvoleni. Každý člen představenstva 
může být volen opakovaně. 

§ 18 Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. Funkční období člena dozorčí rady je 
desetileté. 

2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.-
3. Pro volbu náhradníků členů dozorčí rady platí ust. § 17 odst. 3. těchto stanov obdobně. 
4. Rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje písemně a podepisuje je člen dozorčí rady. 

VI. Jednání za společnost 

§ 19 Jednání a podepisování za společnost 

1. Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 

společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce člen 
představenstva. 

VII . Podřízení společnosti Z O K jako celku 

§20 

1. Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 ZOK podřídila ZOK jako celku. 
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