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ROZHODNUTÍ 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 
Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto 
 

rozhodnutí:  

 

Rada uděluje provozovateli První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, se sídlem Bělehradská 
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu 
ve výši 55% ze stávajícího společníka, PhDr. Petra Dvořáka, dat. nar. 7. července 1954, bytem 
č.p. 9, 251 64 Klokočná, na společnost Radiohead s. r. o., IČ: 08753466, se sídlem Hradešínská 
1947/64, Vinohrady, 101 00 Praha 10, neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení.  
 
 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 12. prosince 2019 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost (č.j. RRTV/14695/2019-vra) provozovatele, společnosti První rozhlasová s.r.o. (dále jen 
„provozovatel“) o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, spočívající v převodu podílu ve společnosti.  
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 18. prosince 2019 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. 
 
Společníky provozovatele jsou PhDr. Petr Dvořák, který je držitelem obchodního podílu ve výši 
55%, a společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je držitelem obchodního podílu ve výši 45%. 
 
Provozovatel žádá o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu PhDr. Petra 
Dvořáka ve výši 55% na společnost Radiohead s. r. o., IČ: 08753466, se sídlem Hradešínská 
1947/64, Vinohrady, 101 00 Praha 10. 
 

První rozhlasová s.r.o. 
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, 



 
Srovnání současného stavu a stavu po požadované změně je zachyceno v tabulce uvedené níže. 
 

Současný stav: Požadovaná změna: 

 
PhDr. Petr Dvořák 
Vklad: 77 000,– Kč 
Obchodní podíl: 55 % 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
IČ: 267 65 586 
Bělehradská 299/132, Vinohrady,  
120 00 Praha 2  
Vklad: 63 000,– Kč 
Obchodní podíl: 45 % 
 

 
Radiohead s. r. o 
IČ: 08753466 
Hradešínská 1947/64, Vinohrady,  
101 00 Praha 10, 
Vklad: 77 000,– Kč 
Obchodní podíl: 55 % 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
IČ: 267 65 586 
Bělehradská 299/132, Vinohrady,  
120 00 Praha 2  
Vklad: 63 000,– Kč 
Obchodní podíl: 45 % 

 

 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a výše jejich obchodních 
podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů.  
 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí 
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž 
důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
e).  
 
Podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání 
s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho společník po předchozím souhlasu Rady 
převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada 
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. 
Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, přitom 
musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení 
licence. 
 

Provozovatel je držitelem jedné licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů pro program Oldies rádio (licence č.j. Ru/175/99). Tato licence byla 
provozovateli udělena rozhodnutím Rady dne 23. června 1999. Lhůta pěti let od udělení licence, 
tak jak je popsána v ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., tedy v daném případě již 
uplynula a nebrání v udělení souhlasu s požadovanou změnou.  
 

Žádost splnila předepsané náležitosti a udělením souhlasu nedošlo k porušení ustanovení § 21 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť lhůta vymezená v tomto ustanovení již uběhla. Rada tedy 
mohla s požadovanou změnou udělit souhlas. 
 
 
 
 



Poučení:  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 

Rozdělovník  
 

3 3  s.r.o., 7t4dpgh 

Czech Outdoor s.r.o., 3i88g59 

DJ World Plus s.r.o. "v likvidaci", 5iby8f9 

MAX LOYD, s.r.o., nw9kk43 

MUZIKUS s.r.o., dhnn9rq 

RADIO PROGLAS s.r.o., 6a3v6ce 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., tjpm9nd 

RAVONA TRADE, s.r.o., sjdwe43 

TANGO - reklamní agentura, s.r.o., z6p6ade 

Tomáš Katschner, Dlouhá, 58, Trutnov-Horní Staré Město, 54102  
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