RADIO ZLÍN, spol. s r.o.
U Hřiště 400, Mladcová
760 01 Zlín
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 20 Praha
Ve Zlíně dne 8. února 2021
Správní poplatek bude uhrazen na výzvu
DATOVOU SCHRÁNKOU
Věc:

Žádost o udělení souhlasu s převodem podílu ve společnosti provozovatele
rozhlasového vysílání na třetí osobu

Vážení,
obchodní společnost RADIO ZLÍN, spol. s r.o., se sídlem U Hřiště 400, Mladcová, 760 01
Zlín, IČO: 00568406, spisová značka: C 245 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen
„Společnost“) jakožto provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, kterému byla udělena
licence pro rozhlasové vysílání s platností od 1. 1. 2002, se na Vás obrací se žádostí dle ust. §
21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, o udělení
předchozího souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s převodem podílu ve
Společnosti.
Jediným společníkem Společnosti je Multimedia Trade SE, IČO: 01629786 se sídlem
K Botiči 1458/7, Vršovice, 101 00 Praha 10 (dále jen „Společník“).
S ohledem na záměr Společníka prodat celý svůj podíl ve Společnosti (se kterým je spojeno
hlasovací právo), a to obchodní společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČO: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnosti zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8140 (dále jen „MEDIA
BOHEMIA“), a tedy záměr Společníka převést tak svou majetkovou účast ve společnosti
provozovatele rozhlasového vysílání s licencí, žádá tímto Společnost dle ust. § 21 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, o udělení předchozího souhlasu
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s převodem podílu Společníka ve Společnosti na
obchodní společnost MEDIA BOHEMIA.

1

Za kladné vyřízení této žádosti předem děkujeme.
S pozdravem

Petra
Volfová

Digitálně
podepsal Petra
Volfová
Datum:
2021.02.08
14:22:26 +01'00'

za RADIO ZLÍN, spol. s r.o.
Petra Volfová, jednatel

2

