Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Skřetova 44/6
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Druh příloh:

Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci
dle § 21 odst. 1 písni, e) zákona ě. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Společnost PS KŘÍDLA, s.r.o., se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno,

1Č:

25518674, spisová značka: C 29662 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „žadatel"),
která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a
na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") o udělení
licence č.j. Ru/139/01 ze dne 12. 6. 2001, ve znění změn, a rozhodnutí Rady o udělení licence
č.j. bar/4509/2014 ze dne 4. 11. 2014 šíří rozhlasové vysílání s názvem programu Rádio
P E T R O V , tímto žádá Radu o udělení souhlasu podle ust. § 21 odst. 1. písm. e) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou vkladů jednotlivých společníků a výše jejich podílů na
základě převodu podílu ve společnosti žadatele ve výši 50%, odpovídajícího vkladu do
základního kapitálu ve výši 50 000 Kč, ze společníka Aleše Pohanky,
na druhého společníka, PhDr. Petra
Dvořáka,

Odůvodnění

žádosti:

Společník žadatele, pan Aleš Pohanka,

, má zájem převést celý svůj

podíl na žadateli ve výši 50%, odpovídající splacenému vkladu do základního kapitálu ve
výši 50 000 Kč, na druhého společníka, PhDr. Petra Dvořáka,

, který

ke dni podání této žádosti disponuje podílem ve výši 50% na žadateli.

Na základě výše uvedené změny se vklady společníků a výše jejich podílů ve společnosti
PS KŘÍDLA, s.r.o. změní takto:

Společník:
PhDr. Petr Dvořák,

Podíl:
Vklad: 100 000 Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Žadatel je toho názoru, že navrhovaným převodem podílu pana Aleše Pohanky na druhého
společníka žadatele, PhDr. Petra Dvořáka, není naplněna žádná ze zákonem stanovených
podmínek pro neudělení souhlasu s převodem podílu a je na místě souhlas udělit.

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl poukázán na účet Rady č. 3711-19223001/0710,
vedený u České národní banky, VS: 10190007
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PS KŘÍDLA, s.r.o.
Aleš Pohanka, MSc MBA jednatel

