
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Škrétova 44/6
121 00 Praha 2
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V Praze dne 13. 5. 2021
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Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci dle 
§ 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

Společnost Rádio Contact Liberec spol. s r.o. zkratka: RCL spol. s r.o., se sídlem Na Okruhu 872/10, 

Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 14866285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 188, která je držitelem licence k provozování 

regionálního rozhlasového vysílání (pozemní vysílání) programu Rádio Contact Liberec, žádá 

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, o udělení písemného souhlasu se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci, konkrétně se změnou společenské smlouvy, a to se změnou počtu jednatelů ze 2 

jednatelů na 1 jednatele, s tím, že společenská smlouva se mění v čl. VI. odstavci Jednatel první 
větě takto: „Společnost má jednoho jednatele.“ Dále se společenská smlouva mění v čl. VI. 

odstavci Valná hromada písmeno f) takto: ,,f) udělování pokynů jednateli a schvalování 

koncepce podnikatelské činnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy.“

Návrh nového znění společenské smlouvy společnosti Rádio Contact Liberec spol. s r.o. zkratka: RCL 

spol. s r.o. je přílohou této žádosti.

Tato žádost je podepsána Ing. Miroslavem Pelegrinem, nar. 27.1.1966, bytem S. K. Neumanna 1691/4, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, který byl zvolen jednatelem společnosti rozhodnutím jediného 

společníka společnosti Rádio Contact Liberec spol. s r.o. dne 30.4.2021. Kopie Rozhodnutí jediného 

společníka ze dne 30.4.2021 je přílohou této žádosti. Návrh na zápis nového jednatele do obchodního



rejstříku byl podán příslušnému rejstříkovému soudu.

S pozdravem

Rádio Contact Liberec spol. s r.o. 
Ing. Miroslav Pelegrin, jednatel

Přílohy: Návrh nového znění společenské smlouvy společnosti Rádio Contact Liberec spol. s r.o. 
zkratka: RCL spol. s r.o.
Kopie Rozhodnutí jediného společníka Rádio Contact Liberec spol. s r.o. ze dne 30.4.2021



Společenská smlouva společnosti Rádio Contact Liberec 
spol. s r. o.

I. Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti je: Rádio Contact Liberec spol. s r. o.

Sídlem společnosti je: Liberec

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- rozhlasové vysílání

- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti chráněných zvláštními zákony, jejich původci 
včetně vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem 
v rozsahu § 3 odst. lb) zák. č. 455/91 Sb.

III. Společníci

Společníkem společnosti je:

MEDIA BOHEMIA a. s., IČO: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 
120 00 Praha 2

IV. Vkladv a podílv

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná 
zvláštní práva a povinnosti.

Společník MEDIA BOHEMIA a. s., IČO: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, má vklad do základního kapitálu ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno 
sto dvacet tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: sto 
procent).

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez souhlasu valné 
hromady; podíl nebo jeho část na osobu, která není společníkem, může převést jen se souhlasem 
valné hromady. Podíl společníka lze rozdělit pouze v souvislosti sjeho převodem nebo 
přechodem, k rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady.

Smrtí společníka nebo zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na dědice 
fýzické osoby nebo právního nástupce právnické osoby.



Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez 
jakéhokoliv omezení.

V. Vvše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 120.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých).

VI. Orgánv společnosti

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada (jediný společník)

- jednatel

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti 
valné hromady;

b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných 
právních skutečností;

c) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a 
poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;

d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;

e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, kjejímuž zcizení se 
vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;

f) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, 
nejsou-li v rozporu s právními předpisy.

Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu 
stanoveném pod bodem a) až f). Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí 
společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. 
Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným 
časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního 
rozhodnutí předložen.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti 
jiných orgánů společnosti.



Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají tříčtvrtinovou 
většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč vkladu.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků.

Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:

a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,

b) k přijetí rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,

c) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

d) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky 
vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti.

K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností 
pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské 
smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.

Jednatel

Společnost má jednoho jednatele.

Jednatel jedná jménem společnosti navenek samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, 
že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

VII. Právní poměry ve společnosti

Společnost se podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku.



ROZHODNUTÍ
JEDINÉHO SPOLEČNÍKA SPOLEČNOSTI 

Rádio Contact Liberec spol. s r.o.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, ICO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
pod sp. zn. B 8140, jako jediný společník společnosti Rádio Contact Liberec spoL s r.o., se 
sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 148 66 285, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 188 (dále jen 
jako „Společnost“), učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle ust. § 12 
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů, 
následující

rozhodnutí:

1. „PhDr. Jan Požický, dat. nar. 4. června 1950, bytem Dr. Milady Horákové 179/106, 
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, se odvolává z funkce jednatele společnosti 
Rádio Contact Liberec spol. s r.o.“

2. „Paní Jarmila Požická, dat. nar. 22. července 1952, bytem Dr. Milady Horákové 
179/106, Liberec VI-Roclilice, 460 06 Liberec, se odvolává z funkce jednatele 
společnosti Rádio Contact Liberec spol. s r.o.“

3. „Ing. Miroslav Pelegrin, dat. nar. 27. ledna 1966, bytem S. K. Neumanna 1691/4, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, se volí jednatelem společnosti Rádio Contact 
Liberec spol. s r.o.“

4. „Schvaluje se smlouva o výkonu funkce jednatele mezi Společností a Ing. 
Miroslavem Pelegrinem, dat. nar. 27. ledna 1966, bytem S. K. Neumanna 1691/4, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Funkce bude vykonávána bezplatně.“

Příloha - schválený text smlouvy o lýkonufimkce

V Praze dne 30.4.2021

Daniel Sedláček


