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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

IČO: 45251002 

sídlem Škrétova 44/6 

120 00 Praha 2 

ID datové schránky: 2fjadja 

datovou schránkou 

 

Žádost o udělení souhlasu se změnou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.   

 

I. Údaje o žadateli 
 

Provozovatel: 4S PRODUCTION, a.s., IČO: 251 13 054, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, 
PSČ: 150 00 

 
Název programu:  EXPRES FM 
 
Oprávnění sp. zn. / č. j.: č.j. Ru/137/01/1525 (Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové) a č.j. 

RRTV/13116/2019-blu (Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače digitální) 
 

II. Požadovaná změna podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 
 

Změna podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.:  Změna licenčních podmínek; písm. e) 
 

III. Doplňující údaje 
 
Bližší popis požadované změny s odůvodněním: 
 

V návaznosti na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. května 2021, má 
provozovatel zájem změnit znění § 3 „Předmět podnikání a činnosti“ svých stanov tak, aby v obchodním rejstříku 
zapsaný předmět podnikání dostál požadavku určitosti. Současně v souvislosti se změnami zákona o obchodních 
korporacích má zájem do stanov zakotvit úpravu zákazu konkurence členů statutárního orgánu. 
 
Plánovaná je: 
 

a) změna čl. I, § 3 stanov společnosti tak, že tento by měl nadále znít: 
 

§ 3 Předmět podnikání a činnosti 
Předmětem podnikání společnosti je: 
 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto 
oborech činnosti:  

o Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
o Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
o Velkoobchod a maloobchod 
o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
o Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

• provozování rozhlasového vysílání. 
 

b) změna čl. V, § 17 přidáním nového odstavce č. 4., který bude znít: 
 
4. Členové představenstva jsou vázáni zákazem konkurence dle ust. § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů s tím, že uvedený zákaz konkurence pro daného člena 
představenstva neplatí, pokud mu k činnostem, které jsou obsahem zákazu konkurence, bude udělen souhlas 
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valné hromady. Za souhlas valné hromady se považuje i schválení smlouvy o výkonu funkce člena 
představenstva, jejímž obsahem je informace o konkurenční činnosti. 
 
 
Vzhledem k výše uvedenému společnost 4S PRODUCTION, a.s. tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 231/2001 Sb. žádá o předchozí souhlas se změnou stanov ve výše uvedeném rozsahu, když změna 
bude zapsána do obchodního rejstříku.  
 
Provozovatel vysílání je v případě potřeby připraven tuto žádost doplnit či upřesnit. 
 

 
IV. Správní poplatek 
 
S ohledem na to, že se jedná o změnu, která se zapisuje do obchodního rejstříku je žádost dle přílohy zákona č. 
634/2004 Sb. od poplatku osvobozena. 
 
Provozovatel vysílání je na výzvu RRTV připraven uhradit rozdílnou částku v případě nesprávně identifikovaného 
poplatku či jeho výše. 
 
 
S pozdravem, 

 

V Praze dne 13.07.2022 

 

 
Jakub Unger, 

člen představenstva 
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