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Rada pro Rozhlasové a televizní vysílání 

Škrétova 44/6 

120 00 Praha 2  

 

Datovou schránkou 

 

Praha, 25. května 2018 

 

 

Účastník 1: MEDIA BOHEMIA a.s., IČO: 267 65 586 

se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

8140 

 

Účastník 2: Radio Černá Hora II. s.r.o., IČO: 252 57 293 

se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec Králové 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 

C, vložka 10480 

 

Účastník 3: Radio Dobrý den, spol. s r.o., IČO: 602 79 001 

se sídlem Papírová 537, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 

C, vložka 6568 

 

Účastník 4: AZ Rádio s.r.o., IČO: 253 25 418 

se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

181471 

 

Účastník 5: FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., IČO: 262 20 407 

se sídlem Jiráskova 1424/78, 586 01 Jihlava  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

37811 

 

Právní zástupce 

všech účastníků: 

Mgr. Petr Šťastný, advokát 

se sídlem Praha 2, Melounová 520/4, PSČ 120 00 

 

 

Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ust. 

§ 5 písm. b) a § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, v platném znění 

 

 

Přílohy: 

- Plná moc (5x)  

http://www.seddons.cz/
mailto:petrs@seddons.cz
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I. 

Účastník 1 je držitelem licence k provozování regionálních rozhlasových vysílání (pozemní vysílání) 

programů Rock Radio (10 regionálních licencí), Rádio BLANÍK (21 regionálních licencí), Hitrádio Orion 

(3 regionální licence), Fajn radio (4 regionální licence), Fajn North Music (1 regionální licence), Hitrádio 

FM (2 regionální licence), Hitrádio City 93.7 FM (1 regionální licence), Hitrádio Magic (2 regionální 

licence), HELAX (1 regionální licence), Hitrádio FM Crystal (1 regionální licence), Hitrádio Dragon (1 

regionální licence), Hitrádio Faktor (1 regionální licence) a Hitrádio FM Plus (1 regionální licence). 

 

Účastník 2 je držitelem licence k provozování jednoho regionálního rozhlasového vysílání (pozemní 

vysílání) programu RADIO ČERNÁ HORA. 

 

Účastník 3 je držitelem licence k provozování regionálních rozhlasových vysílání (pozemní vysílání) 

programů Rock Radio (2 regionální licence) a Hitrádio FM (1 regionální licence). 

 

Účastník 4 je držitelem licence k provozování tří regionálních rozhlasových vysílání (pozemní vysílání) 

programů Hitrádio City. 

 

Účastník 5 je držitelem licence k provozování jednoho regionálního rozhlasového vysílání (pozemní 

vysílání) programu Hitrádio Vysočina. 

 

Ke dni podání předmětné žádosti je Účastník 1 jediným společníkem Účastníka 2, Účastníka 3, Účastníka 

4 a Účastníka 5, tedy Účastník 1 je právnickou osobou, která je společníkem více než jedné právnické 

osoby-provozovatele vysílání s licencí, se 100% majetkovou účastí, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 

zákona č. 231/2001 Sb.  

 

II. 

Všichni účastníci mají v záměru zúčastnit se vnitrostátní fúze sloučením, a to tak že Účastník 1 bude 

nástupnickou společností a Účastník 2, Účastník 3, Účastník 4 a Účastník 5 budou zanikajícími 

společnostmi, které v důsledku fúze zaniknou bez likvidace sloučením s Účastníkem 1 jako nástupnickou 

společností, na niž tímto přejde veškeré jmění a vstoupí do právního postavení Účastníka 2, Účastníka 3, 

Účastníka 4 a Účastníka 5 jako zanikajících společností, a to s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2018.  

 

Vzhledem k současné majetkové struktuře zamýšlená fúze sloučením nebude mít žádný dopad na zajištění 

plurality v rozhlasovém vysílání. V důsledku výše popsané fúze sloučením ani nedojde ke změně výše 

základního kapitálu nástupnické společnosti, tj. Účastníka 1. 

 

III. 

Všichni účastníci (tj. Účastník 1 za účasti Účastníka 2, Účastníka 3, Účastníka 4 a Účastníka 5) tímto 

žádají Radu pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 8 zákona 

č. 231/2001 Sb., o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, kterým Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání udělí souhlas s přeměnou formou fúze sloužením s rozhodným dnem 

fúze 1. 1. 2018, v důsledku které na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. jako společnost nástupnickou, 

přejde jmění, včetně všech platných licencí k provozování rozhlasového vysílání, společností Radio 

Černá Hora II. s.r.o., Radio Dobrý den, spol. s r.o., AZ Rádio s.r.o. a FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., 

jakožto společností zanikajících.  

 

MEDIA BOHEMIA a.s. 

Radio Černá Hora II. s.r.o. 

Radio Dobrý den, spol. s r.o. 

AZ Rádio, s.r.o. 

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 


