
ÜftftD R A D Y 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6 
120 21 Praha 2 

Jednoznačný identifikátor $E:....£ť£QŽ?J. 

DOŠLO DNE: 1 7 " 0 6 " 2 0 1 6 

GsioiednadMW ÍI^Míd. 
V Praze dne 30. května 2016 

Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci 
dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona ě. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Společnost Radio Černá Hora II . s.r.o., se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03, Hradec Králové, 

IČ: 252 57 293, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 10480 (dále jen 

„žadatel")? která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 

pozemních vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 

..Rada") o udělení licence pod spisovou značkou Ru/135/98 opravňujícího k vysílání 

rozhlasového programu pod názvem RADIO ČERNÁ HORA, tímto žádá Radu o udělení 

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

převodem části podílu žadatele ve výši 48 %, odpovídající vkladu do základního 

kapitálu ve výši 48.000,- Kč ze stávajícího společníka Martina Černého, dat. nar. 19. 

ledna 1965, na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2. 

Koperníkova 794/6. PSČ 120 00. 

společnost MEDIA BOHEMIA a.s., za účelem posílení ekonomické a personální stability 

žadatele. Žadatel se domnívá, že vstupem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. do vlastnické 

struktury dojde k objektivnímu zvýšení úrovně obsahu vysíláni žadatele, a to zejména díky 

rozsáhlým zkušenostem, kterými společnost MEDIA BOHEMIA a.s. na rozhlasovém trhu 

disponuje. 

O d ů v o d n ě n í ž á d o s t i 

Stávající společník, pan Martin Černý má zájem převést část svého podílu v žadateli na 

Žadatel je toho názoru, že není naplněna žádná ze zákonem stanovených podmínek pro 

neudělení souhlasu s převodem části podílu, zejména 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. a že byla rovněž 

naplněna podmínka zachovat po dobu 5 let alespoň 66% podíl na hlasovacích právech 

společníků, kteří byli společníky ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence. 

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl poukázán na účet Rady č. 3711-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, VS: 10160067. 

S pozdravem 

Radio Černá Hora II . s.r.o. 
Martin Černý 
jednatel 


