Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Skřetova 44/6
120 00 Praha 2

V Praze, dne 11. 1. 2021

Věc: 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 SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 276 29 775, se sídlem Podbabská
1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 120080 (dále jen „SAMSON MEDIA spol. s r.o.“),
provozovatel digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na základě
Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp. zn. 2014/657/bar/SAM, č.j.
bar/3403/2014 ze dne 16.9.2014 ve znění změny ze dne 28.1.2020 spis. zn.
RRTV/2019/893/str o udělení licence k provozování digitálního rozhlasového vysílání s
označením programu Rádio Samson Digital, ž á d á tímto Radu pro rozhlasové a televizní
vysílání v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon"), o souhlas s převodem podílu, a to s převodem podílu společníka
společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s., IČ: 284 13 091, se sídlem K transformátoru
1169/9, Suchdol, 165 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 14367 (dále jen „SAMSON A PARTNEŘI a.s.“), ve společnosti
SAMSON MEDIA spol. s r.o. o velikosti 20 %, odpovídajícího splacenému vkladu ve výši
40.000,- Kč do základního kapitálu společnosti, na nového společníka společnost A 11 s.r.o.,
IČ: 271 20 805, se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97840 (dále jen „A
11 s.r.o.“).
Plánovaným převodem podílu nedojde ke změně výše základního kapitálu, ale pouze
ke změně způsobu rozdělení hlasovacích práv jednotlivých společníků, vkladů jednotlivých
společníků, výše jejich podílů a v důsledku toho zakladatelské listiny společnosti.
Po výše uvedeném převodu podílu společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s. o
velikosti 20 % bude struktura vkladů společníků, jejich podílů a hlasovacích práv ve
společnosti SAMSON MEDIA spol. s r.o. následující:
Společník:
1. SAMSON A PARTNEŘI a.s.
IČ: 284 13 091
se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, 165 00 Praha 6
vklad: 160.000,00 Kč
podíl: 80 %
počet hlasů: 160

2. A 11 s.r.o.
IČ: 271 20 805
se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
vklad: 40.000,00 Kč
podíl: 20 %
počet hlasů: 40
Společnost SAMSON MEDIA spol. s r.o. dále žádá Radu pro rozhlasové a televizní
vysílání o udělení souhlasu se změnou její zakladatelské listiny spočívající v přijetí změn,
které by odrážely výše uvedenou změnu ve struktuře společníků společnosti SAMSON
MEDIA spol. s r.o. (čl. 3, 5 a 8 zakladatelské listiny). Návrh upraveného úplného znění
zakladatelské listiny společnosti SAMSON MEDIA spol. s r.o. je přílohou této žádosti.
Plánovaný převod podílu se nikterak nepromítne v základní programové specifikaci
žadatele, ani nedojde k omezení plurality informací podle § 55 a § 56 zákona. Plánovaný
převod podílu je také v souladu s ust. § 21 odst. 6 věty třetí zákona, a to že osobám, které byly
společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován
alespoň 66 % podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 let od udělení licence.
Děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

Jaroslav Lenk, jednatel
SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 276 29 775

Přílohy:

výpis z obchodního rejstříku společnosti SAMSON MEDIA spol. s r.o.
výpis z obchodního rejstříku společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s.
výpis z obchodního rejstříku společnosti A 11 s.r.o.
návrh nového úplného znění zakladatelské listiny společnosti SAMSON MEDIA
spol. s r.o.

---------- ÚPLNÉ ZNĚNÍ --------------------- ZAKLADATELSKÁ LISTINA ---------------------- SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ 276 29 775 ----------Za prvé: Firma a sídlo společnosti -------------------------------------------------------------------1. Firma: SAMSON MEDIA spol. s r.o. -------------------------------------------------------2. Sídlo společnosti: Praha. -----------------------------------------------------------------------Za druhé: Trvání společnosti ------------------------------------------------------------------------Společnost je založena na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------------Za třetí: Společník --------------------------------------------------------------------------------------Společníkem společnosti je: -----------------------------------------------------------------------------společnost SAMSON A PARTNEŘI a.s., se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol,
165 00 Praha 6, identifikační číslo osoby: 284 13 091, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14367. ------------------------------------společnost A 11 s.r.o., se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7,
identifikační číslo osoby: 271 20 805, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka C 97840. -------------------------------------------------------------Za čtvrté: Předmět podnikání ------------------------------------------------------------------------Předmět podnikání (činnosti):----------------------------------------------------------------------------výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská
činnost; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; provádění
staveb, jejich změn a odstraňování; provozování rozhlasového vysílání; pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor ----------------------------------------------------------------Za páté: Vklady a podíly -------------------------------------------------------------------------------Vklad a podíl společníka: Společník společnost SAMSON A PARTNEŘI a.s. má vklad do
základního kapitálu ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých),
čemuž odpovídá základní podíl ve výši 80 % (slovy: osmdesát procent); tento základní podíl
je označen jako základní podíl. --------------------------------------------------------------------------Vklad a podíl společníka: Společník společnost A 11 s.r.o. má vklad do základního kapitálu
ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve
výši 20 % (slovy: dvacet procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl. -------Za šesté: Výše základního kapitálu -------------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -------------
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Za sedmé: Počet jednatelů a způsob jednání za společnost. -------------------------------------Společnost má 1 (slovy: jednoho) jednatele. -----------------------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že
k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -------------Za osmé: Podíl --------------------------------------------------------------------------------------------Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena
žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů a podíl lze
rozdělit nejen v souvislosti s jeho převodem a přechodem. -----------------------------------------Vklad a podíl společníka: Společník společnost SAMSON A PARTNEŘI a.s. má vklad do
základního kapitálu ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých),
čemuž odpovídá základní podíl ve výši 80 % (slovy: osmdesát procent); tento základní podíl
je označen jako základní podíl. --------------------------------------------------------------------------Vklad a podíl společníka: Společník společnost A 11 s.r.o. má vklad do základního kapitálu
ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve
výši 20 % (slovy: dvacet procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl. -------Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez omezení
nebo na třetí osoby bez souhlasu valné hromady. Na podíl je možno vydat kmenový list.------Za deváté: Orgány společnosti ------------------------------------------------------------------------Orgány společnosti jsou: ---------------------------------------------------------------------------------valná hromada (jediný společník); ----------------------------------------------------------------------1 (jeden) jednatel. -----------------------------------------------------------------------------------------Valná hromada: Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----------------------------Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň
nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každých
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu.------------------------------------------------Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2
zákona o obchodních korporacích i s využitím technických prostředků, ledaže jde o
záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření.
Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle
osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho emailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí
návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a
e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen
společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí
zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i
jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. ------------------------------------------Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato
zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. ----------------------------------------
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Do působnosti valné hromady náleží dále též:----------------------------------------------------------rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných
právních skutečností;---------------------------------------------------------------------------------------jmenování a odvolávání jednatele společnosti; --------------------------------------------------------jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a
poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;----------------------------------rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;---------------------------------------------------------rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se
vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;--------------------------------------------------------udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti
(včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada
může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;----------Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti
jiných orgánů společnosti.--------------------------------------------------------------------------------Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu
stanoveném výše. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď
k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatelé jsou povinni
předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem.
Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez
jakéhokoliv omezení.--------------------------------------------------------------------------------------Jednatel ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.

Jednatel je statutárním orgánem společnosti, který podepisuje za společnost tak, že
k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

1.2.

Jednatelem smí být pouze fyzická osoba. ------------------------------------------------------

1.3.

Jednatel je jmenován a odvoláván rozhodnutím valné hromady. ---------------------------

1.4.

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jednateli náleží veškerá působnost,
kterou zakladatelské listiny nebo zákon nesvěřila jinému orgánu. ------------------------

1.5.

Jednatel je povinen postupovat ve své činnosti s péčí řádného hospodáře, je povinen
zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a
informovat společníky o záležitostech společnosti.-------------------------------------------

1.6.

Vyžaduje-li určité rozhodnutí či postup jednatele předchozí souhlas valné hromady, je
jednatel povinen takový souhlas si předem zajistit. ------------------------------------------

1.7.

Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelské
listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví úplné znění zakladatelské
listiny a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního
rejstříku. --------------------------------------------------------------------------------------------

1.8.

Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou
v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou. ------------------------------------

1.9.

V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení
jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele. --------------

Za desáté: Zánik účasti společníka ve společnosti jinak než převodem podílu --------------3-

1.1.

Účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně
ověřenými podpisy všech společníků. ----------------------------------------------------------

1.2.

Valná hromada může ze společnosti vyloučit společníka, který je v prodlení se
splněním vkladové povinnosti v případech uvedených v této zakladatelské listině. -----

1.3.

Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť
závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost
vyloučení písemně upozorněn. Povinnost písemně upozornit společníka není dána,
jestliže porušení povinnosti mělo právní následky, které nelze odstranit. -----------------

1.4.

Společník může ze společnosti vystoupit za podmínek stanovených zákonem. ----------

Za jedenácté: Účetní období --------------------------------------------------------------------------Účetní období společnosti začíná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku a končí třicátého
prvního prosince příslušného kalendářního roku. Následující účetní období jsou shodná s roky
kalendářními. -----------------------------------------------------------------------------------------------Za dvanácté: Zrušení a likvidace společnosti. -----------------------------------------------------Zrušit společnost lze dohodou společníků ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutím
valné hromady. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na
likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem podílů. -------------------------------------Za třinácté: Závěrečné ustanovení --------------------------------------------------------------------Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích (dále jako „Zákon o korporacích“) podřizuje právní úpravě Zákona o
korporacích jako celku. Právní poměry společnosti neupravené výslovně touto
zakladatelskou listinou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jakož i dalšími obecně
závaznými právními předpisy České republiky. ------------------------------------------------------Praha, dne 11. ledna 2021
za SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 276 29 775
Jaroslav Lenk v.r., jednatel
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