RADA C E S K E REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
^0¿Íí|hKlo3<|átká 10 tel.: 02.74 81 38 30 fax: 02.74 81 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz

ROZHODNUTI O UDĚLENI

LICENCE

Účastník řízení: 4S PRODUCTION, a.s.
Václavské nám. 43
Praha 1
PSČ: 110 00
Statutární orgán -představenstvo:
Předseda: Zdeněk Stehno
Místopředseda: Ing. Zdeněk Stehno
Člen: Lucie Valentová
Způsob jednání: Za společnost jedná ve všech
věcech předseda samostat
ně nebo místopředseda se
.

členem společně.

Č.j.:Ru/137/0l//j^J
Zasedání Rady 10 /bod 5
Vyřizuje : F.Kučer a
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném
znění, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti 4S PRODUCTION, a.s., se sídlem v Praze, Václavské nám. 43, IČO :
25113054 l i c e n c i
k
provozování
rozhlasové stanice s názvem
Radio E X P R E S .
Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007.

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V II, název stanice je Rádio E X P R E S . Časový rozsah
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudebně-informačně-zábavné rádio.

3) Technické prostředky určené k vysílání:
kmitočet

90,3 MHz/1

kW

PRAHA-STRAHOVI

dle příslušného listu technických parametrů.
V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho
žádosti o licenci č. RR 0573. Tyto údaje tvoří text 5 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušný list technických parametrů tvoří příloha č. 2.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0573, doručená Radě dne
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 756, kterou účastník doplnil
podáním, které bylo Radě doručeno dne 20.3.2001 pod č.j. 1090, s údaji stanovenými v § 11 zákona
č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice
Radio EXPRES, výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložce 4598, ze dne 16.2.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční
banka a.s., Hlavní pobočka Praha - Spálená, ze dne 27.2.2001), předložené v průběhu správního
řízení a projednané při předběžném slyšení dne 17.4.2001 a při veřejném slyšení dne 24.4.2001.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s §
konstatovala, že udělením licence žadateli
sdělovacích prostředcích působících v České
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě
programu.

10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění,
nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu

Rada konstatovala, že společnost 4S PRODUCTION, a.s., je způsobilá stát se provozovatelem
s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, dle
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 27.2.2001.

P OUČENÍ :

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný.

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se
pohlíží, jako by nebyla podána.

V Praze dne 12.6.2001

předseda Raď
rozhlasp^

PŘÍLOHA č.l
Název stanice:

Rádio EXPRES

Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní charakteristika programu:

Hudebně-informačně-zábavné rádio

II./ 1 - Programová skladba vysílání:
a) profil rádia
•
•
•
•

Metropolitní, komerční, hedební, zábavné rádio
Vysílá 24 hodin denně
Hudba ve formátu AC/oldies doplněná s 30 % hudby české tvorby
Cílová skupina 15 - 35 let s přesahy

b) charakteristika programu
/.../ zvýšený akcent vůči dění v pražské metropoli. /.../
Inspirováni vývojem mediálního trhu a spotřebitelského chování jsme
došli k závěru, že onou nosnou osou by mohla být oblast související s
tzv. showbyznysem. Toto základní zaměření by se přitom promítalo
nejen do zpravodajství a mluveného slova vůbec, ale stalo by se
základním profilem stanice. Podřízen by mu tedy byl i výběr vhodné
hudby a vstupy moderátorů.
/.../chceme být rádiem důsledně politicky neutrálním, bez
ambice ovlivňovat v tomto ohledu veřejné mínění, stanicí pro
dobrou pohodu, preferující co možná dobré zprávy, s informacemi
včetně „z tzv. lepší společnosti" a s písničkami, které posluchači
zvednou náladu. Znamená to i určitou preferenci české hudby
zábavného charakteru, /.../

Zpravodajství a další formy mluveného slova
/.../ Pokud se má program Rádia Expres včetně jeho mluvené složky
nemálo věnovat světu domácího i světového showbyznysu, novinkám ze
života celebrit a z hudebního či filmového průmyslu, také formu
sdělování informací přizpůsobíme méně náročnému posluchači,
ovšemže při zachování dobrého vkusu. /.../

i

K atraktivitě servisu rádia EXPRES přispějí čas od času i živé
vstupy zpravodajů z míst zajímavých aktivit. K prioritám našeho servisu
mají rovněž náležet pohotové informace o zahájení předprodejů,o
volných vstupenkách a nejrůznějších aktuálních změnách, slevách atp.
jakož i posluchačské soutěže a kvizy. /.../
Vedle klasických zpravodajských vstupů, jejichž četnost vyjadřuje
popis jednotlivých částí dne, počítáme také s útvarem, který žánrově
stojí na pomezí mezi zpravodajstvím a publicistikou. Pokřtili jsme jej
"Pražské novinky" s nimiž počítáme zuejména v dopoledním bloku
("Dopolední Expres, 9.00-12.00) a odpoledním a podvečerním vysílání
(Proud Rádia Expres, 13.00-19.00 hod.). V těchto blocích budou vysílány
pokud možno v pravidelných časech - v závislosti na jejich aktuálnosti - a
během dne mohou být dle potřeby i několikrát opakovány. Je ale
samozřejmé, že před reprízami se budeme snažit dát přednost aktuálním
příspěvkům. Typově lze Pražské novinky zhruba rozdělit
do
následujících kategorií:
Mariánské náměstí
• Expres z radnice
• A nekupte to
•
•
•
•
•
•
•
•
/.../

Pražský sport

(novinky z magistrátu)
(informace z městských částí)
(informace z obchodních domů, tržnic
apod.)
(výsledky nižších fotb. soutěží,
hokejové ligy atd.)

Pojďme do kina
Hříšní lidé města pražského (černá kronika)
Už to zase stojí
(doprava)
Neseďte doma
(tip na výlet)
Novinky v hudbě
Hudební scéna
apod.

Kulturní servis
Hudební bloky budou doplněny kulturním servisem, díky kterému
posluchači získají kompletní informace o zajímavých společenských
událostech a akcích. /.../
Speciální rubrika Rádia Expres bude posluchače seznamovat
s novinkami na poli hudebním i filmovém. Dozví se o připravovaných
projektech, nejrůznějších premiérách, nejbližších termínech živých
vystoupení. Součástí této rubriky bude také pravidelný přehled
nejzajímavějších představení v kinech, divadlech či klubech. Z tohoto
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hlediska může být náš projekt zajímavou nabídkou aktivit pro volný čas
nudící se mládeže. /.../

Hudba
Formát AC/oldies se zaměřením na věkovou skupinu 20 - 35 let, s
přesahy do nižší i vyšší věkové kategorie, podíl české hudby 30%. /.../
Námi zvolený důraz
slovu, ale i v písních
české tituly. /.../ Práh
česká hudba tvořila i
Expres. /.../

na pohodu, úsměv a humor nejen v mluveném
samozřejmě znamená zařazovat poměrně hojně i
třiceti procent dává přesto předpoklad k tomu, aby
při tomto podílu určitou hudební dominantu Rádia

Velký prostor bude věnován interaktivním pořadům s hudbou na přání.
Komunikace s posluchači bude probíhat prostřednictvím telefonů a
internetu (chat).

c) návrh kontrolovatelných programových parametrů
00.00
05.00
09.00
12.00
13.00
19,00
o
o
o
o

Hudba
Ráno s Expresem
Dopolední Expres ,
Expres pro každého
Espresso Rádia Expres
Hudba na Ex

05.00
09.00
12.00
13.00
19.00
24,00

Podíl mluveného
Podíl hudby

slova

05.0005.00-

19.00 hodin
19.00 hodin

12%
75%

Podíl mluveného
Podíl hudby

slova

00,00 - 24,00 hodin
00,00-24,00
hodin

5%
91%

d) vysílací schéma
00,00 - 05.00
05.00 - 09.00

Hudba (odbavováno automatem)
Ráno s Expresem
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Modelový příklad ranní hodiny všedního dne:
0 5 . 0 0 - 05.04
05.04 - 05.14
0 5 . 1 4 - 05.15
0 5 . 1 5 - 05.18
05.18 - 05.21
05.21 - 05.23
0 5 . 2 3 - 05.27
05.27 - 05.30
0 5 . 3 0 - 05.34
05.34 - 05.44
05.44 - 05.45
05.45 - 05.50
05.50 - 05.51
05.51 - 05.57
0 5 . 5 7 - 06.00

Expresní zpravodajství
Hudba - cca 3 skladby
Expresní počasí
Reklama včetně selfpromotion
Hudba - 1 skladba
Soutěž s rádiem Expres
Hudba - 1 - 2 skladby
Reklama včetně selfpromotion
Zprávy z metropole
Hudba - cca 3 skladby
Expresní počasí
Hudba - 1-2 skladby
Praha expres - očekávané události v Praze
H u d b a - 2 skladby
Reklama včetně selfpromotion

Časy jsou orientační v závislosti na délce skladeb, telefonátů apod..
Pravidelnou součástí zpravodajství budou také informace o počasí, v
ranním vysílání na daný den, odpoledne pak již na den příští. /.../
Mluvené slovo v 1 hodině min. 10-15%, počítáno bez reklamy (v
případě nižšího počtu reklamních spotů více), tj. 6-9 min./1+hod.
Reklama 9 min./1 hod., tj. 15%.
Hudba v 1 hodině max. 70%, tj. cca 45 minut/1 hod. čili zhruba 11
skladeb, což je běžný průměr pražských komerčních rádií.
Nepravidelně během hodiny budou zařazovány společenské klípky
pod společným názvem „horké kafe".
0 9 . 0 0 - 12.00

Dopolední Expres

V každé hodině 2 - 3 x Pražské novinky, telefonáty nebo informace
z města - cca 4 minuty. Max. 8 minut reklamy. Vstupy moderátora - cca
2 minuty.
•
•

Mluvené slovo v 1 hodině min. 6 minut
Hudba
46 minut

12.00 - 13.00

Expres pro každého

Písničky na přání posluchačů. Telefonáty posluchačů plus vstupy
moderátora a autopromotion - max. 6 minut. Reklama - max. 8 minut.
4

•

Mluvené slovo v 1 hodině min. 8 minut

•

Hudba

13.00 - 19.00

46 minut
Espresso Rádia Expres

V celou hodinu zprávy - cca 4 minuty.
2 - 3 x v hodině Pražské novinky cca 2 minuty
Reklama včetně selfpromotion cca 8 minut
Mluvené slovo v 1 hodině min. 10 minut (v případě nižšího počtu
reklamních spotů více)
Hudba

42 minut

Horké novinky budou vysílány v nepravidelných časech v závislosti na
jejich aktuálnosti pod názvem „silný kafe" a během dne mohou být
vícekrát opakovány.
19,00-24,00

Hudba na Ex

V čase 19.00 hod. - 20.00 hod. počítáme s nepravidelným nasazováním
koncertů interpretů a skupin, s reprízami denní publicistiky, hudebně
publicistickými pořady atd. Celkový podíl mluveného slova tu/iebude
tvořit víc než 5%.
Víkend
Víkendové schéma je obdobné s tím, že ranní Expres začíná od 6 hodin
a počet rubrik, telefonátů či informací může být nižší než ve všední den
v závislosti na jejich aktuálnosti. Větší časový prostor bude věnován
soutěžím a kvizům.

e) cílová skupina recipientů
Programové schéma je
(recipientů) 20 - 35 let.

stavěno

pro
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cílovou

skupinu

posluchačů

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz. http-y/www.rrtv.cz

r.

Účastník řízení:

~i

4 S PRODUCTION, a.s.
Navrátilova 1421/11
110 00 Praha 1

L

J

ROZHODNUTÍ
C . j . : Rz/36/04
Zasedání R a d y 4 / b o d 28
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon o vysílání), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správního řádu), v platném znění, uděluje

souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio
EXPRES, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/137/01 ze dne 29. června 2001 (ve znění změn), o kterou
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 23. ledna 2004, a to:

1.

změnou označení názvu programu na:
Expres rádio

Účastník řízení je povinen začít používat nový název do 30 dnů od nabytí právní moci správního rozhodnutí.

2.

změnou licenčních podmínek na:
podíl domácí hudební tvorby na celkovém hudebním vysílání - 20 - 25%

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
dne 20. ledna 2004.

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 s.ř.s. žalobu k Městskému soudu
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V Praze dne 17. února 2004

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Králka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz

r

Účastník řízení:
4S PRODUCTION a . s .
Ohradní 61, č.p. 1394
140 00 Praha 4 - K r č
Korespondenční adresa:
Karla Engliše 519/11
|

150 00 Praha 5 - S m í c h o v

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/88/05//3#
Zasedání Rady 8/ poř. č. 17
Vyřizuje; Michaela Zábojníkova

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 13. dubna 2005 toto

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Expres rádio prostřednictvím vysílačů,
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/137/01 ze dne 12. června 2001, ve znění pozdějších změn, s e na
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 29. března 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 835, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 3 1 . prosince
2015.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti
•
•
•
•
•

•
•

•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 23. března 2005;
čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 25. března 2005;
potvrzení Finančního úřadu v Praze 1, že ke dni 3 1 . prosince 2004 nemá daňové nedoplatky;
potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 1, že ke dni 1. lednu 2005 nemá splatný
nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními :
VZP ČR Praha potvrzuje, že k 26. lednu 2005 nemá splatný nedoplatek
ZPMV ČR Praha potvrzuje, že k 3 1 . lednu 2005 nemá splatný nedoplatek;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 25. března
2005;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
Roman Latuske - 2 1 . března 2005 - nemá záznam
Stanislav Holec - 2 1 . března 2005 - nemá záznam
Ondřej Sychrovský - 2 1 . března 2005 - nemá záznam
Roman Breitenfelner - 2 1 . března 2005 - nemá záznam
Vladan Rámiš - 2 1 . března 2005 - nemá záznam
Dagmar Hartmanová - 2 1 . března 2005 - nemá záznam;
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 25. března 2005.

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.;
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce
za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a ) - f ) zákona č. 231/2001 Sb.
U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného
pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb.

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a
licenci prodloužila na dobu do 3 1 . prosince 2015.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 24. března 2005.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Kretka 10, 1C0 00 Prahů 10, tel.: +'120 2 7181 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://vvww.rrlv.cz

Účastník řízení:
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ROZHODNUTÍ
Sp.zn.: 2007/35A/AL/4S

Č.j.: yaM/IOei/d^
Zasedání Rady 1/poř. č. 4b
Vyřizuje :Bc. Kateřina

Valáškova

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydala dne 10. ledna 2007 toto

rozhodnutí:

Rada vydává provozovateli 4S PRODUCTION, a.s., souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o
licenci RU/137/01 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních
podmínek, a to:

1) Část II./1 - Programová skladba vysílání, bod c) kontrolovatelné programové parametry Přílohy č. 1
rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2001 č.j. Ru/137/01 se ruší.

2) Vysílací schéma na

00:00 - 06:00

Noční vysílání-bez povinného názvu bloku

06:00 - 10:00

Ranní a dopolední vysílání-bez povinného názvu bloku

•

Vysílací hodina 06:00 - 07:00 je zaměřena pouze na zpravodajství. Informační bloky jsou
rozděleny vždy dvěma skladbami. Informační vstupy jsou pak vysílány vždy v bloku, přičemž
každý blok se věnuje jednomu směru - počasí, doprava, sport, domácí, světové události a
přehled tisku.

0 7 : 0 0 - 10:00
•
•

•
•
•

Ranní vysílání zaměřené na kontakt s posluchači, soutěže, zpravodajství, hudbu
Zpravodajství v 06:58, 07:58 a 08:58. Délka zpravodajství minimálně 2 minuty maximálně 3
minuty. Zpravodajství zaměřené na domácí a zahraniční události zakončené počasím. Čas
začátku zpráv je v návaznosti na celkovou skladbu hodiny. Časy začátku zpráv jsou tedy pouze
orientační
Mluvené slovo v jedné ranní hodině včetně zpravodajství je 10 až 15 minut. Uvedený čas je
rozdělený do několika vstupů
Reklama včetně selfpromotion ve vysílací hodině je maximálně 9 minut. Tento čas je
v návaznosti na vyčerpanost reklamního vysílání
Hudba v jedné ranní vysílací hodině je v návaznosti na stopáž skladeb 33 až 36 minut hudební
produkce. Tomu je rovno minimálně 10 hudebních skladeb odehraných v jedné ranní hodině

10:00 - 16:00
•
•
•
•
•
•

V každé hodině 2 až 4 vstupy věnované aktuálnímu dění doma i v zahraničí
V každé hodině další vstupy zaměřené na kontakt s posluchači pomocí SMS, telefonátů a dalších
komunikačních kanálů. Moderátor bude s posluchači soutěžit a přinášet aktuální informace
V čase 12:00 aktuální zpravodajství z domova, ze světa+počasí
Reklama včetně selfpromotion ve vysílací hodině je maximálně 9 minut. Tento čas je v návaznosti
na vyčerpanost reklamního vysílání
Hudba v jedné vysílací hodině je 35 až 40 minut
Mluvené slovo v jedné vysílací hodině minimálně 8 minut maximálně 14 minut

16:00 - 18:00
•

•
•
•
•
•

•
•

Odpolední vysílání - bez povinného názvu bloku

Zpravodajství v 15:58, 16:58 a 17:58. Délka zpravodajství minimálně 2 minuty maximálně 3 minuty.
Zpravodajství zaměřené na domácí a zahraniční události zakončené sportem a počasím. Čas
začátku zpráv je v návaznosti na celkovou skladbu hodiny. Časy začátku zpráv jsou tedy pouze
orientační
Vstupy moderátorů jsou rozděleny vždy hudební produkcí. Minimálně bude odehráno 35 minut
hudby
Vstupy zaměřené hlavně na kontakt s posluchači, soutěže, názory atd.
V každé hodině dopravní zpravodajství
Reklama včetně selfpromotion ve vysílací hodině je maximálně 9 minut. Tento čas je v návaznosti
na vyčerpanost reklamního vysílání
Mluvené slovo v jedné vysílací hodině minimálně 10 minut maximálně 15 minut

18:00 - 2 4 : 0 0

•
•

Dopolední a odpolední vysílání - bez povinného názvu bloku

Večerní vysílání produkci

bez povinného názvu bloku-Vysílání zaměřené hlavně na hudební

V hodině 35 až 45 minut hudby
V každé hodině další vstupy zaměřené na kontakt s posluchači pomocí SMS, telefonátů a dalších
komunikačních kanálů. Moderátor bude s posluchači soutěžit a přinášet aktuální informace-5 až 10
minut mluveného slova v hodině
Od 20:00 do 23:00 si může posluchač napsat hudební přání, které moderátor může nasadit do
vysílání. V každé hodině 4 hudební přání
Reklama včetně selfpromotion ve vysílací hodině je maximálně 9 minut. Tento čas je v návaznosti
na vyčerpanost reklamního vysílání

Víkend a svátky
•
•
•
•

Informace o aktuálním dění doma, v zahraničí, ale i v kulturním dění. Posluchači budou zváni na
koncerty, výstavy, sportovní a jiné aktivity
Moderátor bude s posluchači v kontaktu prostřednictvím SMS, telefonátů a dalších komunikačních
kanálů
Hudební produkce 10 až 15 skladeb v hodině
Reklama včetně selfpromotion ve vysílací hodině je 9 minut. Tento čas je v návaznosti na
vyčerpanost reklamního vysílání

Účastník řízení dne 1. prosince 2006 zaplatil správní poplatek na účet Rady dle zákona č. 634/2004 Sb. ve
výši 3000,- Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., lze podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 15. ledna 2007

Rady
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ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovení § 67 odst. 1 zákona Č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 29. července 2008 toto

rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli 4S Production, a.s., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci Ru/137/01 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních
podmínek, a to v úpravě programové skladby. Platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu
rozhodnutí (strana 1-2) a je jeho nedílnou součástí.
Účastník řízení zaplatil dne 9. července 2008 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
v platném znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí.
V Praze dne 29.července 2008

Příloha:
Provozovatel: 4S Production, a.s.
Název programu: Expres radio
Časový rozsah vysílání: 24 hodin
Licence: 137/01
Platnost Učence do: 31. 12. 2015
Technické parametry: Praha, 90,3 MHz/5kW

Základní programová specifikace: Hudebně-informačně-zábavné rádio
II.
Profil rádia:
Metropolitní, komerční, hudební a zábavné rádio
Hudba ve formátu AC, doplněná s 20 - 25 % české hudební tvorby
Cílová skupina 15-35 let s přesahy
III.

Vysílací schéma - všední dny:
6:00-7:00 hodin
- vysílání zaměřeno pouze na zpravodajství. Informační bloky jsou rozděleny hudebními
skladbami. Informační vstupy jsou vysílány v bloku - střídavě počasí, doprava, sport,
domácí a světové události a přehled tisku.
7:00-10:00 hodin
Zpravodajské vstupy
v tomto bloku vždy dvakrát za hodinu. Obsahově složeny
z informací ze světa i z domova.
Sportovní informace
Servisní informace — počasí, doprava
10:00-17:00 hodin
V každé hodině vstupy moderátora zaměřené na aktuální dění doma i v zahraničí
Ve 12:00 zpravodajství z domova i ze světa
V čase od 13:00 do 14:00 hodin je kladen hlavní důraz na hudbu a hudební novinky
Servisní informace - počasí, kulturní dění nejen v Praze
17:00-19:00 hodin
Zpravodajské vstupy v tomto bloku vždy jednou za hodinu. Obsahově složeny z informací
ze světa i z domova
Sportovní informace
Servisní informace - počasí, aktuální dopravní servis v čase 17:00-19:00 hodin
19:00-21:00 hodin
Vysílání, které má relaxační charakter se zaměřením na posluchače. Posluchač si může
napsat o hudební přání, které moderátor nasadí do vysílání. V jedné hodině - 3-4 hudební
přání posluchačů.
Po 21:00 hodině - se budeme věnovat tematicky hudebně zaměřenému večeru.
0:00 - 6:00 hodin noční vysílání:

Víkend a svátky:
Informace o aktuálním dění, zejména z oblasti kultury včetně různých pozvánek i
sportovní aktivity.

IV. Kontrolovatelné parametry:
Podíl mluveného slova - 10 - 12% v průběhu jednoho všedního vysílacího dne.
Podíl mluveného slova - 4-6% v průběhu jednoho víkendového (svátečního) dne.
Poměr české hudební produkce - 20-25 % - v rámci jednoho vysílacího dne.
Četnost zpravodajských relací
Hudební formát AC

R a d a pro r o z h l a s o v é a lc
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ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a §
21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala
toto
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli4S PRODUCTION, a., IČO: 25113054 se sídlem Praha 5, Karla Engliše
519/11 s o u h l a s se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu Expres radio, licence Ru 137/01 s platností do
3 1 . 12. 2015, podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové
skladby
Aktuální platné zněni licenčních podmínek licence Ru 137/01 je obsaženo v příloze 1 tohoto
rozhodnutí.

Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 26. 11.
2009.

703-1

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný
účinek.

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

703-2

Příloha č.l - k licenci Ru 137/01
Označení názvu programu: Expres rádio
Základní programová specifikace: hudebně-informačně-zábavné rádio
Časový rozsah vysílání: 24 hodin
Licence: 137/01
Technické parametry: Praha, 90,3 MHz/5 k W
Profil rádia:
Metropolitní, komerční, hudební a zábavné rádio Hudba ve formátu
AC, doplněná s 20 — 25 % české hudební tvorby Cílová skupina
15-35 let s přesahy
Vysílací schéma
všední dny:
7:00- 10:00 hodin
Zpravodajské vstupy v tomto bloku vždy jedenkrát za hodinu. Obsahově složeny z informaci ze světa i
z domova.
Sportovní informace
Servisní informace - počasí, doprava
10:00-17:00 hodin
V každé hodině vstupy moderátora zaměřené na aktuální dění doma i v zahraničí.
Jedenkrát zpravodajský vstup v 12:00 - 12:59 zaměřený na aktuální informace domova i ze
světa.
V čase od 13:00 do 14:00 hodin je kladen hlavní důraz na hudbu a hudební novinky.
Jedenkrát zpravodajský vstup v čase 16:00- 17:00 zaměřený na aktuální informace domova
i ze světa.
Servisní informace - počasí, kulturní dění nejen v Praze
17:00-19:00 hodin
Jedenkrát zpravodajský vstup 17:00- 17:59 zaměřený na aktuální informace domova i ze
světa.
Servisní informace - informací z domova ze světa i ze sportu počasí, aktuální dopravní servis.
19:00-21:00 hodin
Vysílání, které má relaxační charakter se zaměřením na posluchače. Posluchač si může napsat
o hudební přání, které moderátor nasadí do vysílání. V jedné hodině - 3-4 hudební přání
posluchačů.
Po 21:00 hodině - se budeme věnovat tematicky hudebně zaměřenému večeru.
0:00-7:00 hodin noční v.
Víkend a svátky:
Informace o aktuálním dění, zejména z oblasti kultury včetně různých pozvánek i na sportovní
aktivity
Kontrolovatelné parametry:
Podíl mluveného slova - 10 - 12% v průběhu jednoho všedního vysílacího dne.
Podíl mluveného slova - 4-6% v průběhu jednoho víkendového (svátečního) dne.
Poměr české hudební produkce - 20-25 % - v rámci jednoho vysílacího dne.
Četnost zpravodajských vstupů 6x ve všedních dnech

V Praze d n e : 2 8 . 1 2 . 2 0 0 9
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Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistová
Date: 2009.12.29 15:16:28 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova £)i)/6,120 0 0 Praha 2
TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' l\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz

4S PRODUCTION,
a.s.
IČ: 25113054
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 2 / 2 7 6 / h a k / 4 S
Č.j.: hak/1548/2012
Z a s e d á n í R a d y č. 8 - 2012 / poř.č.: 4 3

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION, a.s. IČ: 25113054, se sídlem Karla Engliše 519/11, 150
00 Praha 5 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Expres rádio (licence Ru/137/01 ze dne 12. června 2001), dle
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně
v úpravě vysílacího schématu v pátek. V pátek bude vysílán zpravodajský vstup v čase 15:00 - 16:00
hodin (místo 17:00 - 18:00 hodin) a v čase 17:00 až 24:00 hodin bude zařazeno vysílání relaxačního
charakteru, zaměřené na páteční hudební speciály.

Odůvodnění:
Provozovatel 4S PRODUCTION, a.s. se obrátil na Radu s žádostí o udělení souhlasu se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
Žádost spočívá ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě vysílacího schématu v pátek. V pátek
bude vysílán zpravodajský vstup v čase 15:00 - 16:00 hodin (místo 17:00 - 18:00 hodin) a v čase 17:00
až 24:00 hodin bude zařazeno vysílání relaxačního charakteru, zaměřené na páteční hudební speciály.
Provozovatel odůvodňuje svoji žádost dlouhodobě vysledovaným faktem, že posluchači mají v pátek jiný
pracovní rytmus, končí dříve ve svých zaměstnáních a dříve tak cestují za odpočinkem. V pátečním
podvečerním a nočním vysílání se tak chtějí více věnovat relaxačním hudebním speciálům, které mají
posluchačům pomoci s duševním odpočinkem a relaxací.
Návrhem nedochází k narušení celkového počtu zpravodajských vstupů. Jedná se pouze o dílčí změny
v programové skladbě rádia, které žádným způsobem nemění základní poslání a filozofii vysílání Expres
radia.

V souladu s touto skutečností a ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tak Rada souhlas
s požadovanou změnou udělila.
V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený
se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 28.února 2012
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný
účinek.

V P r a z e dne: 17.4.2012

J U D r . Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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4S PRODUCTION,
a.s.
Karla Engliše 519/11
15000 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 6 7 4 / C U N / 4 S
Č.j.: C U N / 3 6 6 4 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 15 - 2013 / poř.č.: 18

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) a § 21 odst. 6
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
ROZHODNUTÍ
Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 PrahaSmíchov, identifikační číslo 25113054, předchozí souhlas s převodem obchodního podílu ve
společnosti provozovatele na třetí osobu (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/140/01 ze dne 12. 6.
2001) podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 100% podílu jediného
akcionáře MAFRA MEDIA, s.r.o. na obchodní společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH.

Odůvodnění:
Dne 28. června 2013 pod čj. 6591/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena
žádost provozovatele 4S PRODUCTION a. s. o udělení s převodem obchodního podílu (akcií) ve
společnosti provozovatele na třetí osobu (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/140/01 ze dne 12. 6.
2001) podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 100% podílu
jediného
společníka
MAFRA
MEDIA, s.r.o.
na obchodní společnost
Rheinisch-Bergische
Verlagsgesellschaft mbH
S o u č a s n ý stav:

Požadovaná změna:

MAFRA MEDIA, s. r. o.
identifikační číslo 26463202
se sídlem Karla Engliše 11/519
150 00 Praha-Smíchov
V k l a d : 28 000 000 - Kč
O b c h o d n í podíl: 100 %

Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH
firemní číslo HRB 31858
se sídlem Zůlpicher Strasse 10
Důsseldorf, Spolková republika Německo
V k l a d : 28 000 000 - Kč
O b c h o d n í podíl: 100 %

Společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH je mateřskou společností koncernu, jehož
součástí je i společnost MAFRA MEDIA, s. r. o.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 2. 7. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. Na
toto oznámení nebyla doručena žádná reakce.
Podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který je
právnickou osobou, nebo jeho společník může po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby podíl
ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by
došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni
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vydání rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po
dobu 5 roků od udělení licence.
V d a n é m případě od udělení licence uplynulo již více než 12 let. Žadatel zároveň potvrzuje, že tímto
převodem nedojde k žádné skutečnosti, která by byla v rozporu se zajištěním plurality informací ve
smyslu § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. Toto tvrzení je ostatně v souladu se skutečnostmi
známými Radě z její úřední činnosti.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.

V Praze dne: 2 0 . 8 . 2 0 1 3

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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4S PRODUCTION, a.s.
Karla Engliše 519/11
15000 Praha
Česká mediální, s.r.o.
Jana Palacha 1025/0
29301 Mladá Boleslav
JOE Media s.r.o.
Branišovská 187/16
14300 Praha
JOE
PR,s.r.o.
Osadní 799/26
17000 Praha
Rádio TWIST Praha,
Říčanská 2399/3
10100 Praha

s.r.o.

MAX LOYD, s.r.o.
Wenzigova 1872/4
12000 Praha
MAFRA MEDIA, s.r.o.,
Karla Engliše 519/11
15000 Praha
Ivan Záboj
Březová 933
27351 Unhošť-Nouzov
Česká republika
Patrik Šebesta
Na Pankráci 73/876
14000 Praha-Nusle
Česká republika
Kiss Paráda, s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha
Pavel Hruška
Anny Letenské 16/916
12000 Praha-Vinohrady
Česká republika
MARTIN ČERNÝ
Krhanická 716/31
14200 Praha

S p . zn./ldent.: 2013/618/bar/4S
Č.j.: C U N / 3 6 7 8 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 15 - 2013 / poř.č.: 20
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. e) a odst. 3 zákona č. 2 3 1 / /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
ROZHODNUTÍ
Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 PrahaSmíchov, 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) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm.
e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně seznamu akcionářů v důsledku fúze jediného akcionáře se
společností MAFRA, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-Smíchov, identifikační číslo
45313351.

Odůvodnění:
Dne 12. července 2013 pod čj. 7165/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena
žádost provozovatele 4S PRODUCTION a. s. o udělení souhlasu 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) podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně seznamu akcionářů v důsledku fúze
jediného akcionáře se společností MAFRA, a. s.
S o u č a s n ý stav:

Požadovaná změna:

MAFRA MEDIA, s. r. o.
identifikační číslo 26463202
se sídlem Karla Engliše 11/519
150 00 Praha-Smíchov
V k l a d : 28 000 000 - Kč
O b c h o d n í podíl: 100 %

MAFRA a. s.
identifikační číslo 45313351
se sídlem Karla Engliše 11/519
150 00 Praha-Smíchov
V k l a d : 28 000 000 - Kč
O b c h o d n í podíl: 100 %

Společnost MAFRA a. s. je většinovým společníkem společnosti MAFRA MEDIA, s. r. o. (s obchodním
podílem ve výši 98,59 % ) , přičemž druhým ze dvou společníků společnosti MAFRA MEDIA, s. r. o. (s
obchodním podílem ve výši 1,41 %) je společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgessellschaft mbH, která
je jediným společníkem společnosti MAFRA a. s.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 15. 7. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a
o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty).
K podkladům řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, společenské smlouvy a
seznamu společníků. 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.
Navržená změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
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Podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání s licencí,
který je právnickou osobou, nebo jeho společník po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby
podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí. Při fúzi sloučením však nedochází k
převodu obchodního podílu, nýbrž k přechodu práv a povinností ze zanikající společnosti na nástupnickou
společnost. V posuzovaném případě nelze ve fúzi sloučením spatřovat ani pokus o obcházení zákona,
protože provedením fúze by nedošlo ke změně v osobě koncového vlastníka.
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: 2 0 . 8 . 2 0 1 3

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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óofo-ó

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2013.08.22 15:37:26 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
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JUDr. Vladimír Krejčík, advokát
jako zástupce společnosti 4S PRODUCTION,
a. s.
Anglická 28/414
12000 Praha-Vinohrady
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 5 0 8 / b a r / 4 S
Č.j.: bar/2195/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 12 - 2014 / poř.č.: 77

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/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
ROZHODNUTI
Rada uděluje společnosti 4S PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-Smíchov,
identifikační číslo 25113054, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Expres radio na kmitočtu 90,3 MHz o vyzářeném výkonu 5 k W z vysílacího stanoviště Praha na
dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Expres radio
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 90,3 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Praha
Základní programová specifikace:
Hudebně-informačně-zábavné rádio
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/137/01 ze dne 12. 6. 2001 ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Společnost 4S PRODUCTION, a. s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Expres rádio
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/137/01 ze dne
12. 6. 2001 ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/88/05 ze dne 27. 4.
2005 prodloužena do 3 1 . 12. 2015.

2195-1

Dne 12. května 2014 pod čj. 3681/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele 4S PRODUCTION, a. s.
o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října
2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel 4S PRODUCTION, a. s. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení
vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 2. 5.
2014.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence,
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném
usnesením vlády.

V Praze dne: 17.6.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 18.6.2014, d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova nnj 6,120 0 0 Praha 2
Tel.: + £]20 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885
www.rrtv.cz

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.
Osadní26/799
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
MAXLOYD, 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

Patrik Šebesta
Na Pankráci 73/876
14000 Praha-Nusle
Česká republika
Ivan Záboj
Březová 933
27351 Unhošť-Nouzov
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 7 2 7 / b a r / 4 S
Č.j.: bar/3282/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 17 - 2014 / poř.č.: 37

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/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

ROZHODNUTÍ

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 rádio (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: D o k u m e n t (ostatní, 16.9.2014, n a v r h o v a n é z n ě n í stanov)
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Návrh nového znění stanov společnosti 4S PRODUCTION,
v případě udělení souhlasu RRTV

a.s.

STANOVY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
I. Základní ustanovení

1.
2.

§ 1 Obchodní Hrma a, sídlo
Obchodní firma: 4S PRODUCTION, a.s.
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.
2.

Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 28.000.000,- Kč
(slovy: dvacet osm milionů korun českých). —
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")
III. Cenné papíry emitované společností

1.

2.

§ 6 Akcie
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

Akcie mají listinou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Musí
obsahovat číselné označení a musí být podepsány členem nebo členy představenstva

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, nestanoví-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.

2.

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.
—
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.

IV. Práva a povinnosti akcionářů

1.
2.
3.

§ 9 Práva akcionářů
Každý akcionář vykonává práva plynoucí z jeho účasti na společnosti v rozsahu
stanoveném zákonem a těmito stanovami.
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.
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 jimi 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.
2.

Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. —
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
§11

1.
2.

Vnitřní struktura společnosti je dualistická.
Orgány společnosti jsou:
a) valná hromada, b) představenstvo,
c) dozorčí rada.

-

§ 12 Valná hromada
1.

2.

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,
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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3.

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;
f) 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.
—
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti
nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy.

§ 13 Svolávání valné hromady
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se
zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady.
Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní.
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.
Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen,
dozorčí rada nebo její člen.
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.
—
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy třetí den předcházející konání valné
hromady.
—
Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona ZOK na svolání valné
hromady, souhlasí - li s tím všichni akcionáři.§ 14 Jednací řád valné hromady

1.
2.

3.
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Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby
pověřené sčítáním hlasů.
-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.

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

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.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

§ 15 Hlasování
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. —
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.
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.
—
—
Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě
písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky.
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.
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.
2.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a
zastupuje j i . Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti,
Představenstvo má jednoho člena. Funkční období člena představenstva je desetileté.

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.
2.
3.
4.

Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. Funkční období člena dozorčí rady je
desetileté.
Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
Pro volbu náhradníků členů dozorčí rady platí ust. § 17 odst. 3. těchto stanov obdobně.
Rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje písemně a podepisuje je člen dozorčí rady.

VI. Jednání za společnost
§ 19 Jednání a podepisování za společnost
1.
2.

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
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.
V I L 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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2018/344/blu
9-2018/poř. č. 2

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001
Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION, a. s., IČ: 25113054, se sídlem Rohanské nábřeží
661/5,18600 Praha 8, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu EXPRES FM (licence č.j. Ru/137/01) podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních
podmínek programu.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 23. března 2018 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/8344/2018-vac) provozovatele 4S PRODUCTION, a.s. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
EXPRES FM (licence č.j. Ru/137/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 7. března 2018 vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožných souborů technických parametrů
byly zamítnuty). Žádný subjekt se v dané lhůtě nevyjádřil.
Provozovatel požádal o udělení souhlasu se změnou podílu mluveného slova ve vysílání. Podle
znění licenčních podmínek v době rozhodnutí Rady byl podíl mluveného slova 10–12% v průběhu
všedního dne a 4–6% v průběhu víkendového dne. Provozovatel navrhl podíl mluveného slova
rozšířit tak, aby byl stanoven na 10–22% v průběhu všedního dne a 4–22% v průběhu
víkendového dne. Provozovatel označil za svůj záměr dosáhnout ve všední den vyššího podílu
mluveného slova zejména ve zpravodajství a také zvětšit hodnotu programu pro posluchače, kteří
by tak získali další zdroj mluveného slova.

Rada konstatovala, že požadovaná změna neznamená snížení podílu mluveného slova, kdy je
zachována spodní hranice podílu mluveného slova přitom je zvýšena horní hranice tohoto podílu.
V konečném důsledku se tedy podíl mluveného slova zvýší či alespoň nesníží. Změna podílu
mluveného slova tudíž v rámci celkového posouzení neznamená snížení hodnoty programu pro
posluchače a není významným posunem licenčních podmínek v porovnání s licenčními
podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním licenčním řízení. Požadovaná změna by
tudíž nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení a je tak v souladu s ustanovením
§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a Rad tudíž mohla udělit se změnou licenčních podmínek
souhlas.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Licenční podmínky programu EXPRES FM (licence č.j. Ru/137/01)

Rozdělovník
JOE Media s.r.o., Branišovská 187/16, 14300 Praha 4
JOE PR,s.r.o., Tibetská 806/2, 16000 Praha 6
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5
MAX LOYD, s.r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
RADIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 666/85, 60200 Brno
RADIO RELAX s.r.o., Cyrila Boudy 8, 27201 Kladno
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., Říčanská 2399/3, 10100 Praha 10
RADIO UNITED SERVICES s.r.o., Říčanská 2399/3, 10100 Praha 10

Příloha
Licenční podmínky programu EXPRES FM (licence č.j. Ru/137/01)
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou

Název programu
• EXPRES FM
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Praha 90,3 MHz / 5 kW
Základní programová specifikace
• Hudebně-informačně-zábavné rádio
Profil programu
• Metropolitní, komerční, hudební a zábavné rádio
Cílová skupina
• 12 – 35 let s přesahy
Hudební formát
• Hudba ve formátu AC, doplněná s 20–25% české hudební tvorby.
Mluvené slovo
• 10–22% v průběhu všedního dne a 4–22% o dnech víkendových
Vysílací schéma
Pondělí až čtvrtek:
7:00- 10:00 hodin
Zpravodajské vstupy v tomto bloku vždy jedenkrát za hodinu. Obsahově složeny z informaci
ze světa i
z domova. Sportovní informace. Servisní informace - počasí, doprava
10:00-17:00 hodin
V každé hodině vstupy moderátora zaměřené na aktuální dění doma i v zahraničí. Jedenkrát
zpravodajský vstup v 12:00 - 12:59 zaměřený na aktuální informace domova i ze světa.
V čase od 13:00 do 14:00 hodin je kladen hlavní důraz na hudbu a hudební novinky. Jedenkrát
zpravodajský vstup v čase 16:00- 17:00 zaměřený na aktuální informace domova i ze světa.
Servisní informace - počasí, kulturní dění nejen v Praze
17:00-19:00 hodin
Jedenkrát zpravodajský vstup 17:00- 17:59 zaměřený na aktuální informace domova i ze
světa.

Servisní informace - informací z domova ze světa i ze sportu počasí, aktuální dopravní servis.
19:00-21:00 hodin
Vysílání, které má relaxační charakter se zaměřením na posluchače. Posluchač si může
napsat o hudební přání, které moderátor nasadí do vysílání. V jedné hodině - 3-4 hudební
přání posluchačů.
Po 21:00 hodině se budeme věnovat tematicky hudebně zaměřenému večeru.
0:00-7:00 hodin noční v.
Pátek:
7:00- 10:00 hodin
Zpravodajské vstupy v tomto bloku vždy jedenkrát za hodinu. Obsahově složeny z informaci
ze světa i
z domova. Sportovní informace. Servisní informace - počasí, doprava
10:00-17:00 hodin
V každé hodině vstupy moderátora zaměřené na aktuální dění doma i v zahraničí. Jedenkrát
zpravodajský vstup v 12:00 - 12:59 zaměřený na aktuální informace domova i ze světa. V
čase od 13:00 do 14:00 hodin je kladen hlavní důraz na hudbu a hudební novinky. Jedenkrát
zpravodajský vstup v čase 15:00- 16:00 zaměřený na aktuální informace domova i ze světa.
Jedenkrát zpravodajský vstup v čase 16:00- 17:00 zaměřený na aktuální informace domova i
ze světa.
Servisní informace - počasí, kulturní dění nejen v Praze
17:00-24:00 hodin
vysílání relaxačního charakteru, zaměřené na páteční hudební speciály.
0:00-7:00 hodin noční v.
Víkend a svátky:
Informace o aktuálním dění, zejména z oblasti kultury včetně různých poznámek i na sportovní
aktivity

Kontrolovatelné parametry:
Podíl mluveného slova - 10–22% v průběhu všedního dne a 4–22% o dnech víkendových
Poměr české hudební produkce - 20-25 % - v rámci jednoho vysílacího dne.
Četnost zpravodajských vstupů 6x ve všedních dnech

