Doporučení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci problematiky převodu
obchodních podílů a dalších změn ve společnostech provozovatelů vysílání bez
předchozího souhlasu

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souvislosti s nárůstem případů, kdy
dochází ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci, zejména pak k převodům
obchodním podílů jednotlivých společníků a změnám v seznamu akcionářů bez předchozího
souhlasu Rady, přijala toto doporučení:

Dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) je provozovatel vysílání s licencí předem
požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků (včetně obsahové specifikace a finančního
ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské
nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů.

Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky, vysloveném v jeho rozsudku sp. zn. 32Odo
560/2003 ze dne 16. 12. 2003, chybějící předchozí souhlas vyžadovaný zákonem působí
neplatnost úkonu, neboť podle ustanovení § 39 občanského zákoníku je právní úkon, který
svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým
mravům, neplatný.

Neplatnost právních úkonů může pro provozovatele vysílání s licencí zásadní dopad, zejména
pokud se týká převodů obchodních podílů (resp. změn v seznamu akcionářů) jednotlivých
společníků provozovatele.

Převod obchodního podílu, který byl učiněn bez předchozího souhlasu Rady, je
neplatný, jestliže se k převodu vyžaduje souhlas Rady podle ustanovení § 21 odst. 6
nebo 7 zákona č. 231/2001 Sb., tj. jedná-li se o převod obchodního podílu ve společnosti
provozovatele rozhlasového nebo televizního vysílání na třetí osoby. [Převod obchodního
podílu ve společnosti provozovatele mezi stávajícími společníky je změnou způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo výše jejich obchodních podílu, pro něž
je podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) rovněž nutný předchozí souhlas Rady.] To
koresponduje s ustanovením § 47 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož je smlouva
účinná rozhodnutím příslušného orgánu, jestliže zákon stanoví, že ke smlouvě je toto
rozhodnutí třeba.

Neplatnost změny v osobě společníka provozovatele (tj. převodu obchodního podílu) bez
předchozího souhlasu Rady znamená, že z pohledu práva k převodu vůbec nedošlo a
společníkem i nadále zůstává ten, kdo obchodní podíl (domněle) převedl. Tento závěr
potvrzuje i komentář JUDr. Aleše Rozehnala k zákonu č. 231/2001 Sb. (vydalo nakladatelství
Wolters Kluwer ČR v roce 2011), v němž se na str. 71 uvádí: „Podle konstantní judikatury
Nejvyššího soudu způsobuje za situace, kdy zákon požaduje k provedení určitého úkonu
předchozí souhlas určitého orgánu, nedostatek takového souhlasu neplatnost úkonu.“ A dále
na str. 72: „Pokud by k takovému převodu došlo bez souhlasu Rady, byl by totiž absolutně
neplatný a pohlíželo by se na něj, jako by k němu vůbec nedošlo.“

Z výše uvedeného vyplývá, že bez souhlasu Rady je změna neplatná (a to bez ohledu na
to, že byla zapsána do obchodního rejstříku, neboť zápis změny v osobě společníka má
pouze deklaratorní účinky, tj. účinnost změny není vázána na provedení zápisu do obchodního
rejstříku).

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že v případě opakovaného porušování omezení stanovených v
§ 21 odst. 6 a 7 zákona č. 231/2001 Sb., se mimo neplatnost úkonů provedených bez
předchozího souhlasu Rady provozovatel vystavuje také nebezpečí udělení poměrně
vysokých sankcí dle tohoto zákona. Podle § 60 odst. 6 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.:
Pokutu od 20 000 Kč do 5 000 000 Kč uloží Rada provozovateli vysílání a provozovateli
převzatého vysílání, pokud poruší omezení některých jednání uvedených v § 21 odst. 6 a 7.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem právní jistotu provozovatelů
vysílání a dalších subjektů vstupujících s nimi do obchodně závazkových vztahů,
považuje Rada za nezbytné prostřednictvím tohoto doporučení upozornit na závažné
důsledky, které může mít porušování povinností stanovených v ustanovení § 21 zákona
č. 231/2001 Sb.
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