
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Škrétova 44/6 

120 21  Praha 2 

 

V Mostě dne 18. dubna 2016 

 

Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 

21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Společnost Gama media s.r.o., se sídlem Most, Bělehradská 360, 434 01, IČ: 25028499, 

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 13132 (dále jen „žadatel“), která je 

provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě 

následujících rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) o udělení 

licence vedených pod spisovou značkou: 

 2013/673/STR/Gam, udělené dne 4.2. 2014, Cheb Špitálský vrch 105,8 MHz / 100 W; 

 2008/1044/CUN/PRO, udělené dne 4.11. 2008, Most, Široký vrch 107,9 MHz / 200 W;  

 2013/712/zab, udělené dne 15.4. 2014, Karlovy Vary 107,9 MHz / 200 W; 

 2014/373/zab, udělené dne 4.11. 2014, Žatec 101,0 MHz / 200 W; 

 2013/671/zab, udělené dne, 4.2. 2014, Děčín město 92,0 MHz / 100 W; 

 2012/449/zab, udělené dne 21.3. 2013, Liberec Vratislavice 90,3 MHz / 200 W; 

2013/675/zab, udělené dne 4.2. 2014, Česká Lípa - město 99,1 MHz / 200 W; 

 2013/690/zab, udělené dne 15.4. 2014, Sokolov II, 105,2 MHz / 100 W; 

 2011/1121/zab, udělené dne 18.9. 2012, Ústí nad Labem - Stříbrníky 90,2 MHz / 200 W; 

opravňujících k vysílání rozhlasového programu pod názvem Gama Rádio, tímto žádá Radu 

o udělení souhlasu podle ust. § 21 odst. 1 písm. e)  a odst. 6, zákona č. 231/2001 Sb., 

s převodem obchodního podílu žadatele v celkové výši 33 %, ze stávajícího vlastníka paní Pavlíny 

Borovské, dat. nar. 14.6. 1967 na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem: Praha 2, 

Koperníkova 794/6, 120 00, IČ: 267 65 586. 

 



 

 

 

O d ů v o d n ě n í   ž á d o s t i 

 

Provozovatel je toho názoru, že neexistuje žádná zákonná překážka pro udělení výše 

uvedeného souhlasu a že změnou vlastnické struktury nedojde k žádné skutečnosti, 

která by byla v rozporu se zajištěním plurality informací v místním a regionálním 

rozhlasovém vysílání ve smyslu ust. § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.   

 

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl poukázán na účet Rady č. 3711-

19223001/0710, vedený u České národní banky, VS: 10160055. 

 

 

S pozdravem 

 

        

 

.................................................    ................................................. 

Gama media s.r.o.                                      Gama media s.r.o. 

Bc. Petr Petrik                                                            Ing. Roman Viktora 

jednatel                                                             jednatel 

 

 

    


