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V Praze dne 22. května 2017

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

Společnost FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., se sídlem Jiráskova 1424/78. 586 01 Jihlava,
IČ: 26220407, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 37811 (dále jen „žadatel"),
která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
na základě

rozhodnutí

Rady pro

rozhlasové

a televizní

vysílání

o udělení

licence

č.j. Ru/279/00 ze dne ze dne 7. 11. 2000, opravňujícího k vysílání rozhlasového programu pod
názvem Hitrádio Vysočina 94,3 F M , 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 obchodních podílů na základě rozdělení podílu společníka žadatele, PhDr. Petra
Dvořáka, dat. nar. 7. července 1954, bytem č.p. 9. 251 64 Klokočná. o velikosti 50% na dva
podíly, a to na podíl o velikosti 20% a na podíl o velikosti 30%, a převodu podílu o velikosti
20% na druhého společníka, společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00.

Odůvodnění

žádosti

Společník žadatele, PhDr. Petr Dvořák, dat. nar. 7. července 1954, bytem č.p. 9.

251

64 Klokočná. má zájem rozdělit svůj podíl na žadateli o velikosti 50%, odpovídající
splacenému vkladu ve výši 50.000,- Kč do základního kapitálu, na dva podíly, a to na podíl o
velikosti 20%, odpovídající splacenému vkladu ve výši 20.000,- Kč do základního kapitálu, a
na podíl o velikosti 30%, odpovídající splacenému vkladu ve výši 30.000,- Kč do základního
kapitálu, a převést nově vydělený podíl o velikosti 20%, odpovídající splacenému vkladu do
základního kapitálu ve výši 20.000,- Kč, na druhého společníka, společnost MEDIA

BOHEMIA a.s., IČ: 26765586. se sídlem Praha 2. Koperníkova 794/6. PSČ 120 00, která ke
dni podání této žádosti disponuje podílem na žadateli o velikosti 50%.

Po realizaci výše uvedené změny se změní vklady společníků žadatele a jejich obchodní
podíly takto:

Společník: PhDr. Petr Dvořák
vklad: 30.000.- Kč
obchodní podíl: 30%
druh podílu: základní

Společník. MEDIA BOHEMIA a.s.
vklad: 70.000.- Kč
obchodní podíl: 70%
druh podílu: základní

Žadatel je toho názoru, že navrhovaným rozdělením podílu PhDr. Petra Dvořáka a převodem
nově vyděleného podílu o velikosti 20% na druhého společníka žadatele, společnost MEDIA
BOHEMIA a.s., 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: 10170049

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o.
David Krzok, jednatel

