
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6 

121 00 Praha 2 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Jednoznačný identifikátor 3J}L.2Žl9..^.. 
DOŠLO DME: " 2 "02" 

Cslo jednací JHL. 
Počet listů: 9 Počet příloh: 9 
Počet listů příloh: /j/j 
Druh píiioh: 

V Praze dne 31.1.2018 MM,1 

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, 

IČO: 262 20 407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, 

vložce číslo 3781 1, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů 

na základě Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č.j.: Ru/279/00, ze dne 7.11. 2000, o 

udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s označením programu Hitrádio Vysočina, 

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 PhDr. Petra Dvořáka, dat. nar. 7. července 1954, bytem Klokočná č.p. 9, 251 64 

Klokočná, ve společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., o velikosti 30 %, odpovídajícího splacenému 

vkladu ve výši 30.000,- Kč do základního kapitálu společnosti, na společníka MEDIA BOHEMIA a.s., 

se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČO: 26765586. 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 

společenské smlouvy společnosti. 

Po výše uvedeném převodu podílu pana PhDr. Petra Dvořáka o velikosti 30 %, bude struktura vkladů 

společníků, jejich podílů a hlasovacích práv ve společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. následující: 

Společník: 

MEDIA BOHEMIA a.s. 

IČO: 26765586 

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



vklad: 100.000,- Kč 

podíl: 100 % 

počet hlasů: 100 

Společnost FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. dále žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení 

souhlasu se změnou její společenské smlouvy spočívající v přijetí jejího nového úplného znění, které 

by odráželo výše uvedenou změnu ve struktuře společníků společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 

(čl. I I I . , čl. VI . odst. 6.2., čl. X I I . odst. 12.1. společenské smlouvy). Návrh nového úplného znění 

společenské smlouvy společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL 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. 

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

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku žadatele 
výpis z obchodního rejstříku MEDIA BOHEMIA a.s. 
návrh nového úplného znění společenské smlouvy společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 



Návrh nového úplného znění společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

Obchodní společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. 

Článek I . 

Obchodní firma (firma společnosti) 

Obchodní firma společnosti zní: FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. 

Článek I I . 

Sídlo společnosti (určení sídla) 

Sídlem společnosti je Jihlava. 

Článek I I I . 

Společníci (určení společníků) 
Společníkem společnosti je: 

1. MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ 
26765586) 

Článek I V . 

Doba trvání společnosti 
Společnost je založena na dobu neurčitou. 

Článek V. 

Předmět podnikání společnosti 
Předmětem podnikání společnosti je: 

- výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
- provozování rozhlasového vysílání. 

Článek V I . 

Základní kapitál a vklady společníků 
6.1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků, přičemž základní kapitál 
společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých). 
6.2. Základní kapitál společnosti tvoří tyto peněžitý vklad společníka: 

1. MEDIA BOHEMIA a.s 100.000,- Kč 

Článek V I I I . 

Orgány společnosti 



Orgány společnosti jsou valná hromada a dva jednatelé společnosti. 

Článek I X . 

Valná hromada 
8.1. Nej vyšším orgánem společnosti je valná hromada. Na valné hromadě společníci 
vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. Valnou hromadu svolává jednatel 
(kterýkoliv) společnosti, a to alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje 
řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního účetního 
období. 
8.2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 
15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou činěnou jednatelem 
(kterýmkoliv) společnosti, nestanoví-li zákon, že tak může činit i jiná osoba. Součástí 
pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat 
jen tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni (či zastoupeni) všichni společníci a všichni 
společníci souhlasí s projednáním záležitosti (neuvedené v pozvánce) na valné hromadě. 
Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady svým písemným 
prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné 
hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady, 
Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této 
veřejné listině. 
8.3. Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu 
nebo 10% podílu na hlasovacích právech, mohou požádat jednatele, aby svolal valnou 
hromadu k projednání j imi navržených záležitostí. 
8.4. Do působnosti valné hromady patří: 

a) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 
b) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku 
nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, 

c) schválení finanční asistence, 
d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě 

zákona, 
e) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého 

vkladu, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splnění vkladové povinnosti, 

f) volba a odvolání jednatele, 
g) volba a odvolání dozorčí rady, byla-li zřízena, 
h) vyloučení společníka podle § 151 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (tento 

zákon dále též jen jako „ZOK") a § 165 ZOK, 
i) volba a odvolání likvidátora, 
j ) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, nebo uzavření takové smlouvy s ovládanou 
osobou, 

k) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 
společností a družstev stanoví jinak, 

1) schválení smlouvy o tichém společenství, 
m) schválení smlouvy o výkonu funkce, 
n) udělování souhlasu dle čl. X odst. 10.3. této smlouvy, 
o) udělování souhlasu s rozdělením a převodem obchodního podílu ve společnosti, 



p) schválení udělení a odvolání prokury, 
q) rozhodování o naložení s vkladovým ážiem, 
r) rozhodování o změně druhu kmenového listu, 
s) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, 
t) další, byť výše neuvedené případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, 

jiný právní předpis nebo společenská smlouva. 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle ZOK náleží do 
působnosti jiného orgánu společnosti. 
8.5. Valná hromada je usnášeníschopná jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň dvě 
třetiny všech hlasů ve společnosti, přičemž na každých 1.000,- Kč splaceného vkladu připadá 
jeden hlas. Valná hromada rozhoduje vždy minimálně dvou třetinovou většinou hlasů všech 
společníků. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv 
nebo povinností některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou 
společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech 
společníků. Pokud zákon vyžaduje pro usnášení schopnost valné hromady vyšší počet 
přítomných společníků, než je uveden v této smlouvě, je nutná pro usnášení schopno st valné 
hromady přítomnost společníků minimálně ve výši, kterou požaduje zákon. Pokud zákon 
požaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady více hlasů, než je uvedeno v této smlouvě, je 
nutný pro přijetí rozhodnutí valné hromady minimálně takový počet hlasů, kolik stanovuje 
zákon. 

Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odst. 8.4. písm. d) a s) tohoto článku 
smlouvy a o rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, a o rozhodnutí o 
připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti 
proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a o dalších skutečnostech, jejichž účinky 
nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčují veřejnou listinou. 
8.6. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (dále také jen 
„rozhodování per rollam"). V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu 
návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků. Návrh rozhodnutí obsahuje také 
lhůtu pro doručení vyjádření společníka v délce 15 dnů (pro začátek běhu této lhůty je 
rozhodné doručení návrhu společníkovi) a podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. 
Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se 
ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; 
podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 
8.7. Společník nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v § 173 odst. 1 
ZOK, při zohlednění ustanovení § 173 odst. 2 ZOK. 
8.8. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož originál je uložen v archivu 
společnosti. Zapisovatel vyhotoví zápis zjednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího 
ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníků. Zápis 
musí obsahovat především firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, 
rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, případná odmítnutí jednatele 
poskytnout informace podle § 156 ZOK a obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě 
člena dozorčí rady, je-li zřízena, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to 
protestující na valné hromadě požádá. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo 
svolavatel, nebyl-li předseda zvolen a zapisovatel. K zápisu se přiloží předložené návrhy a 
prohlášení a listina přítomných. 

Článek I X . 

Jednatelé 



9.1. Počet jednatelů společnosti je stanoven na dva. Statutárním orgánem společnosti je 
každý jednatel. 

Článek X . 

Jednání a podepisování za společnost 
10.1. Každý jednatel zastupuje společnost (jedná za společnost) v plném rozsahu a 
samostatně. 
10.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti 
10.3. Jednatelé jsou povinni zajistit si předchozí souhlas valné hromady společnosti k těmto 
právním jednáním: 

a) k veškerým právním jednáním (samostatným či ve spojení s dalšími souvisejícími 
právními jednáními) činěným navenek jménem společnosti, když hodnota plnění ze 
strany společnosti na základě těchto právních jednání přesáhne 200.000,- Kč (slovy: 
dvěstětisíc korun českých) (včetně nabývání a zcizování movitého majetku společnosti 
s pořizovací hodnotou vyšší než 200.000,- Kč, uzavírání smluv o nájmu, podnájmu a 
leasingových smluv na dobu delší než jeden rok, nebo v hodnotě vyšší než 200.000,-
Kč, k uzavírání úvěrových smluv, poskytování a přijímání půjček, jestliže plnění ze 
strany společnosti přesahuje hodnotu 200.000,- Kč, uzavírání smluv o reklamě, 
sponzoringu či jiné propagaci, darovacích smluv a j im podobných smluv, včetně tzv. 
bariérových obchodů, a uzavírání změn a dodatků k takovýmto již existujícím 
smlouvám, či jiných obchodních smluv, přesáhne-li předmět plnění takovýchto smluv 
200.000,- Kč), 

b) ke zřizování a rušení poboček, provozoven a organizačních složek společnosti, 
c) k veškerým právním jednáním v oblasti duševního vlastnictví společnosti, zejména 

k udělování, prodlužování nebo ke změně licencí, poskytování know-how, 
d) k převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, převzetí ručitelských závazků, 
e) k nabývání, zcizování a zatěžování nemovitých věcí. 

Článek X I . 

Povinnosti společníků 
11.1. Není-li touto smlouvou nebo zákonem stanoveno jinak, je každý ze společníků 
povinen: 

a) vyvíjet aktivní činnost ve prospěch společnosti a při plnění svých povinností 
postupovat s pečlivostí řádného hospodáře, 

b) bez odkladu informovat ostatní společníky, jednatele společnosti nebo prokuristy o 
všech skutečnostech důležitých pro činnost společnosti, 

c) respektovat rozhodnutí učiněná na valné hromadě, 
d) zachovávat v tajnosti veškeré informace související s hospodářskou činností ve 

společnosti, 
e) účastnit se konání valné hromady a vyvíjet součinnost při rozhodování mimo valnou 

hromadu, 
f) oznámit, byl-li na jeho majetek prohlášen konkurs, 
g) prosazovat zájmy společnosti k dosažení její prosperity a zdržet se takových jednání, 

která by poškozovala společnost ekonomicky nebo na její dobré pověsti a jménu. 

Článek X I I . 

Podíl 



12.1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a 
povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k 
výši základního kapitálu společnosti. Všechny podíly jsou podíly základní a s žádným 
podílem tak nejsou spojená žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může mít 
pouze jeden podíl. Podíly společníků jsou stanoveny v tomto smyslu a dle ust. čl. VI . odst. 
6.2. této společenské smlouvy takto: 

1. MEDIA BOHEMIA a.s. - základní podíl ve výši 100% (na tento podíl připadá vklad 
ve výši 100.000,- Kč) 

12.2. Rozdělení podílu je možné pouze v souvislosti sjeho převodem nebo přechodem. 
K rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. Při rozdělení obchodního 
podílu musí být zachována výše vkladu uvedená v § 142 odst. 1 ZOK. 
12.3. Se souhlasem valné hromady může společník převést smlouvou svůj podíl na jiného 
společníka nebo jinou osobu. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Nabyvatel 
nabytím podílu přistupuje ke společenské smlouvě. Převod podílu je vůči společnosti účinný 
doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. 
12.4. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj podíl na jinou osobu, mají k tomuto 
převáděnému podílu ostatní společníci přednostní právo, a to i v případě, že s převodem již 
souhlasila valná hromada, a to v poměru dle výše svých vkladů. 
12.5. Společník je o svém záměru převést podíl povinen předem písemně informovat 
jednatele a uvést požadovanou cenu za prodej podílu. 
12.6. O možnosti uplatnit přednostní právo k převáděnému podílu a o ceně nabízeného 
podílu je jednatel povinen informovat ostatní společníky písemně do tří dnů od obdržení 
písemné informace od převádějícího společníka, a to formou doporučeného dopisu (psaní) 
s dodejkou. Své přednostní právo musí společník u jednatele písemně, doporučeným dopisem 
(psaním) s dodejkou nejpozději do 14 dnů od obdržení shora uvedené písemné informace 
jednatele. Do uplynutí této lhůty poslednímu ze společníků nesmí převádějící převod 
realizovat, i když již má souhlas s převodem od valné hromady. 
12.7. Právo na uzavření smlouvy o převodu podílu vznikne, je-li včas a řádně uplatněno. 
Prodá-li společník svůj podíl za cenu nižší, než kterou uvedl v oznámení jednateli, nebo 
v rozporu s postupem shora uvedeným, považuje se takovýto převod podílu za neplatný a 
společník je povinen svůj podíl nabídnout ostatním společníkům znovu za stejných podmínek, 
za kterých tento převod v rozporu s výše uvedenými ustanoveními společenské smlouvy 
realizoval. 
12.8. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl na dědice nebo právního nástupce. 

Článek X I I I . 

Zvýšení základního kapitálu 
13.1. Základní kapitál společnosti lze zvýšit 

a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, 
b) z vlastních zdrojů, nebo 
c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písm. a) a b) tohoto odst. 

Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou dosavadní 
peněžité vklady zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. 
Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. 
13.2. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se 
peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Vkladové povinnosti jsou oprávněni 
převzít společníci v poměru podle výše svých podílů, ledaže dohoda všech společníků určí 
jinak. V případě, že společník nevyužije přednostního práva do jednoho měsíce ode dne, kdy 
se dozvěděl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo o rozhodnutí o 



zvýšení základního kapitálu mimo valnou hromadu může vkladovou povinnost převzít se 
souhlasem valné hromady kdokoliv. 
13.3. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu obsahuje údaje, které stanoví 
ZOK. 
13.4. Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat výši 
vkladu připadající na nový podíl a výši nového podílu, částku zvýšení vkladu připadající na 
dosavadní podíl a výši tohoto podílu a případné vkladové ážio, popis nepeněžitého vkladu a 
částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého 
posudku, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a případné prohlášení budoucího společníka, 
že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpis na takovém prohlášení musí být úředně ověřen 
a toto prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti. 
13.5. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu zvláštních zdrojů 
vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním 
kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna 
jejich účel měnit. V důsledku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se mění výše 
vkladů každého společníka v poměru jejich dosavadních vkladů. Usnesení valné hromady o 
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů obsahuje údaje, které stanoví ZOK. 

Článek X I V . 

Snížení za'základního kapitálu 
14.1. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat: 

a) částku, o níž se základní kapitál snižuje, 
b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet, 
c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti 

vyplacená společníkům nebo zda bude prominuta povinnost splatit vkladovou 
povinnost anebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo, 

d) lhůtu pro odevzdání kmenového listu, pokud je podíl společníka představován 
kmenovým listem. 

14.2. Valná hromada může se souhlasem všech společníků rozhodnout, že se jejich vklady 
sníží nerovnoměrně. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše 
jednotlivých vkladů společníků pod částku určenou ZOK nebo společenskou smlouvou, 
ledaže dojde k zániku vkladu podle § 234 ZOK. 
14.3. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního 
kapitálu do obchodního rejstříku. 
14.4. Jednatelé zveřejní usnesení o snížení základního kapitálu do 15 dnů ode dne jeho 
přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. Jednatelé zároveň písemně vyzvou 
známé věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem 
přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky 
vůči společnosti ve lhůtě 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení 
základního kapitálu za účelem nahrazení ztráty. 

Článek X V . 

Zrušení a zánik společnosti 
Společnost může být zrušena a může zaniknout jen z důvodů a způsoby uvedenými v zákoně. 

Článek X V I . 

Závěrečná ustanovení 



16.1. Vztahy neupravené v této společenské smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními 
zákonů (zejména ZOK a občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012)). Ve smyslu § 777 
odst. 5 se tímto společnost výslovně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. 
16.2. Tato smlouva se řídí pouze právním řádem České republiky. 
16.3. Tato společenská smlouva může být změněna pouze dohodou všech společníků (pro 
tuto dohodu se vystavuje veřejná listina) nebo rozhodnutím valné hromady, které musí být 
osvědčeno veřejnou listinou. 
16.4. Tato podoba smlouvy nabývá účinností dnem udělení souhlasu se společenskou 
smlouvou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 



Výpis 

Datum vzniku a zápisu: 
Spisová značka: 
Obchodní firma: 
Sídlo: 
Identifikační číslo: 
Právní forma: 
Předmět podnikání: 

Statutární orgán: 
jednatel: 

jednatel: 

Počet členů: 
Způsob jednání: 

Společníci: 
Společník: 

Podíl: 

Společník: 

Podíl: 

Základní kapitál: 
Ostatní skutečnosti: 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl C, vložka 37811 
4. srpna 2000 
C 37811 vedená u Krajského soudu v Brně 
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 
Jiráskova 1424/78, 586 01 Jihlava 
262 20 407 
Společnost s ručením omezeným 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
provozování rozhlasového vysílání 

DAVID KRZOK, dat. nar. 21. března 1974 
Pod Hůrkou 1381, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Den vzniku funkce: 1. dubna 2017 

JAKUB POLÁK, dat. nar. 18. června 1978 
Kryblická 375, Kryblice, 541 01 Trutnov 
Den vzniku funkce: 20. prosince 2017 

Každý jednatel zastupuje společnost (jedná za společnost) v plném rozsahu a 
samostatně. 

MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586 
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 12000 

Vklad: 70 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 70% 
Druh podílu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán 

PhDr. PETR DVOŘÁK, dat. nar. 7. července 1954 
č.p. 9, 251 64 Klokočná 

Vklad: 30 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 30% 
Druh podílu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán 

100 000,- Kč 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

777 odst. 

Údaje platné ke dni: 2. února 2018 06:31 1/1 



Veřejný rejstřík - výpisy platných 
Ověřuji pod pořadovým číslem V 108/2018, že tato listina, která vznikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 
podobě. 

Ověřující osoba: VODRÁŽKOVÁ ROUBALOVÁ EVA 

V Praze dne 02.02.2018 

Podpis 



Výpis 
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 8140 

Datum vzniku a zápisu: 10. března 2003 
Spisová značka: B 8140 vedená u Městského soudu v Praze 
Obchodní firma: MEDIA BOHEMIA a.s. 
Sídlo: Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 12000 
Identifikační číslo: 267 65 586 
Právní forma: Akciová společnost 
Předmět podnikání: 

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování 
jiných než základních služeb spojených s pronájmem 
reklamní činnost a marketing 
realitní činnost  
správa a údržba nemovitostí  

_pronájem_a půjčování věcí movitých 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

ř činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
zprostředkování obchodu 
zprostředkování služeb 
vydavatelské a nakladatelské činnosti 
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti  
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě 
provozování rozhlasového vysílání 

Statutární orgán - představenstvo: 
předseda 
představenstva: 

DANIEL SEDLÁČEK, dat. nar. 29. ledna 1970 
Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 
Den vzniku funkce: 4. září 2017 
Den vzniku členství: 31. srpna 2017  

člen představenstva: 
JAN NEUMAN, dat. nar. 6. října 1973 
Ostružinová 1966, 252 28 Černošice 
Den vzniku členství: 31. srpna 2017 

JUDr. JAN HUBÁČEK, dat. nar. 21. srpna 1954 
Mátová 264, Osnice, 252 42 Jesenice 
Den vzniku členství: 31. srpna 2017 
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná 
jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 

JUDr. OLGA ERHARTOVÁ, dat. nar. 20. ledna 1970 
Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 

člen představenstva: 

Způsob jednání: 

Dozorčí rada: 
člen dozorčí rady: 
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oddíl B, vložka 8140 

Den vzniku členství: 7. října 2014 
předseda dozorčí 
rady: 

DAVID KRZOK, dat. nar. 21. března 1974 
Pod Hůrkou 1381, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Den vzniku funkce: 21. listopadu 2016 
Den vzniku členství: 21. listopadu 2016 

člen dozorčí rady: 
Mgr. PETR ŠŤASTNÝ, dat. nar. 7. září 1980 
Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4 
Den vzniku členství: 28. srpna 2017 

Jediný akcionář: 
MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED 
1087_Nicosia, Esperidon Street 12,4th floor, Kyperská republika 

Akcie: 
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 218 
000000, - Kč 

Základní kapitál: 2Í8000 000,- Kč 
Splaceno: 100% 

;Ostatní skutečnosti: 
Na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo 
v důsledku fúze sloučením jmění zanikajícíc společnosti ROZHLASOVÁ SÍŤ 
SUN s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Koperníkova 6/čp. 794, PSČ 120 00, 
IČ: 645 83 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 41231. 
Na základě projektu fúze zpracovaného mezi společnostmi ELDORADIO s.r.o., 
se sídlem České Budějovice 1, U tří Ivů 256, okres České Budějovice, PSČ 370 
01, IČ: 26019043, RÁDIO FAKTOR s.r.o., se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 
5, PSČ 37001, IČ: 25198050, MEDIA Party spol. s r.o. (zkr. M-Party spol. s r.o.), 
se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 1, IČ: 60931027, RÁDIO LIFE s.r.o., 
se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 1, PSČ 50003, IČ: 47471026, RÁDIO 
METUJE, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o. nebo s.r.o.), se sídlem 
Náchod, nám. T.G.M. čp. 1294, PSČ 54701, IČ: 62026607, Definitely s. r. o., se 
sídlem Olomouc, Horní náměstí 8/285, PSČ 772 00, IČ: 64618595, ORION s.r.o., 
se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, V zátiší 1/810, PSČ 709 00, IČ: 18050743, 
Rádio Šumava s.r.o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, 
IČ: 26326507, RÁDIO FM Plus Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 
21, okres Plzeň-město, PSČ 320 00, IČ: 40525694, Rádio Dragon s.r.o., se 
sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 21/1282, PSČ 301 00, IČ: 18226558, Rádio 
Venkow, spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 21/1282, PSČ 30100, IČ: 
49622650, CITY MULTIMEDIA s.r.o., se sídlem Korunní 2465/98, 10100 Praha 
10, IČ: 25614029, ESA - rádio, s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00, 
Praha 2, IČ: 62954202, RÁDIO CRYSTAL s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, 
Stroupežnického 1422/2, PSČ 400 01, IČ: 62240030, "Rádio Děčín" s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1422/2, PSČ 40001, IČ: 62244558, R 
A D I O MOST, společnost s ručením omezeným, se sídlem Ústí nad Labem, 
Stroupežnického 1422/2, PSČ 40001, IČ: 18382878, North Music s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1422/2, PSČ 40001, IČ: 49098713, EN 
- DAXI, s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, PSČ 757 01, IČ: 
48397784, ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o., se sídlem Znojmo, Nám. Svobody 
208/16, PSČ 66902, IČ: 26232880, jako zanikajícími společnostmi, a společností 
MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 
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oddíl B, vložka 8140 

26765586 jako společnosti nástupnické, došlo ve smyslu ust. § 2 a násl. zák. č. 
125/2008 Sb. k realizaci fúze sloučením zanikajících společností se společností 
nástupnickou. 
Na nástupnickou společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 26765586 přešlo v důsledku fúze sloučením 
veškeré jmění zanikajících společností, včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů. 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
Na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., v právním postavení nástupnické 
společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností 
AFAB, a.s. se sídlem Cihelní 227/111, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 
25355007, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1362," M + M spol. s r.o." se 
sídlem Stroupežnického 1422/2, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad 
Labem, IČO 18381120, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka 373, HELLAX 
spol. s r. o. se sídlem Dolní náměstí 308/18, Město, 74601 Opava, IČO 
43964753, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2504, Rádio Tep a.s. se sídlem 
Stroupežnického 1422/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 
64049001, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl B, vložka 754, AKJO. Media s.r.o. se 
sídlem České Budějovice, U Tří lvů 5, PSČ 37001, IČO 28114621, zapsané ve 
veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 180087, V plus P s.r.o. se sídlem Písek, Nábřeží 1. 
máje 1935, PSČ 39701, IČO 49050435, zapsané ve veřejném rejstříku -
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 3214 a Eleanes s.r.o. se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, IČO 27804208, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229840. 
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Veřejný rejstřík - výpisy platných 
Ověřuji pod pořadovým číslem V 107/2018, že tato listina, která ^žhikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 
podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně sĥ jdujfc 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 
podobě. 

Ověřující osoba: VODRÁŽKOVÁ ROUBALOVÁ EVA 

V Praze dne 02.02. 2018 

Podpis 


