
 

 
 
 
 
Věc: Oznámení o zahájení správního řízení 
 
Dne 25. května 2016 (č.j. 4094/2016) byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
provozovatele MEDIA BOHEMIA 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. 
 
Jako účastník řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
totožného souboru technických parametrů byla zamítnuta) máte právo vyjádřit v řízení své stanovisko 
(§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 
správního řádu). Výše uvedená žádost tvoří přílohu tohoto oznámení. 
 
K vyjádření svého stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanoví lhůtu 7 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Podání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního 
řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Pošta (příchozí, 1.6.2016, MEDIA BOHEMIA a.s., RRTV/4094/2016-P, udělení 
licencestránky (4-6)) 

 JEDN. IDENT.:  RRTV-5085043 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:  
NAŠE Č. J.:  RRTV/1710/2016-STR 
SP. ZN.:  2016/538/STR/MED  
ZASEDÁNÍ RADY:  
 
VYŘIZUJE:  Odbor rozhl. vys. a licencí 
 
DATUM, MÍSTO: 1.6.2016, Praha 
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Příloha žádosti o udělení souhlasu se změnou stanov 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV 

SPOLEČNOSTI MEDIA BOHEMIA a . s . 

Článek I. 
Obch odnifirma 

Obchodní firma společnosti zní: MEDIA BOHEMIA a.s. 

Článek II. 
Sídlo společnosti 

Sídlem společnosti je: Praha 

Článek III. 
Internetová stránka společnosti 

Na adrese: www.mediabohemia.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou 
uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další zákonem vyžadované údaje pro 
akcionáře. 

Článek IV. 
Jednání za společnost 

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem 
společnosti každý člen představenstva samostatně. 

Článek V. 
Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: 
a) pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor bez poskytování 
b) jiných než základních služeb spojených s pronájmem 
c) reklamní činnost a marketing 
d) realitní činnost 
e) správa a údržba nemovitostí 
f) pronájem a půjčování věcí movitých 
g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
h) poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
i) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
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i) zprostředkování obchodu 
k) zprostředkování služeb 
0 vydavatelské a nakladatelské činnosti 
m) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 
>V agenturní činnost v oblasti kultury a umění 
o) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 
P) pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě 
q) provozování rozhlasového vysílání 

Článek VI. 
Výše základního kapitálu 

Základní kapitál společnosti činí 218.000.000,- KČ (dvě stě osmnáct milionů korun českých) 

Článek VII. 
Akcie 

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1 (jeden) kus kmenové, nekótované, listinné akcie, 
na jméno o jmenovité hodnotě 218.000.000,- Kč (dvě stě osmnáct milionů korun českých). 

Na každých 10,- Kč (deset korun českých) jmenovité hodnoty akcií společnosti připadá jeden 
hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. 

Akcie na jméno emitované společností je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se 
souhlasem valné hromady společnosti. Převod akcií na jméno se uskutečňuje rubopisem a 
faktickým předáním. V rubopisu se uvede podpis převodce, firma nebo název a sídlo 
právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí a den převodu 
akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu 
akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu 
akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného 
odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. 

Článek VIII. 
Orgány společnosti 

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) 
b) představenstvo 
c) dozorčí rada 

a) Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její 
působnost v plném rozsahu vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti 
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valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na 
adresu sídla společnosti. 

3. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. 

Způsob svolávání valné hromady: 

4. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou 
hromadu svolat také dozorčí rada. 

5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní 
pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně jí zašle 
akcionářům vlastnícím akcie na jméno. 

6. Svolavatel valné hromady může nahradit postup podle předchozího odstavce také 
zasláním pozvánky v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou akcionářem pro 
tento účel v rámci valné hromady. 

7. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění 
požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. 

Působnost valné hromady 

8. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy 
zahrnují do působnosti valné hromady. 

9. Do působnosti valné hromady náleží též: 

10. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke 
které došlo na základě jiných právních skutečností, 

11. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační 
složku, 

12. schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a schválení plnění 
společnosti, 

13. rozhodování o udělení a odvolání prokury včetně volby prokuristy, 

14. rozhodnutí o nabytí nebo zcizení nemovitosti, včetně rozhodnutí o zřízení zástavního práva 
nebo služebnosti k nemovitostem, 

15. jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 
§ 61 zákona o obchodních korporacích, 

16. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li 
v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi 
představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. 
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