1.
4 S PRODUCTION, a.s.
Navrátilova 1421/11
110 00 Praha 1

9.
MAFRA MEDIA, s.r.o.
Senovážná 1254
111 21 Praha 1

2.
BROADCAST MEDIA, s.r.o.
Říčanská 3, č.p. 2399
101 00 Praha 10

10.
MAX LOYD, s.r.o.
K zahradám 106
159 00 Praha 5

3.
CITY MULTIMEDIA s.r.o.
Korunní 98
100 00 Praha 10

11.
První orlická s.r.o.
Orlík na Vltavou 96
398 07 Orlík nad Vltavou

COUNTRY RADIO s.r.o.
Zen klova 34
180 00 Praha 8

12.
RADIO BONTON a.s.
Zelený pruh 99
140 00 Praha 4

5.
EXTRA RADIO s.r.o.
Musorgského 876/8
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

IO PROGLAS s.r.o.
Barvičova 85
602 00 Brno

6.
FAJRONT BS, s.r.o.
Stavební 992
708 00 Ostrava - Porubá

14.
REZOS, s.r.o.
Na louži 815/16
101 00 Praha 10

7.
František Vostál s.r.o.
Jiráskova 78
586 01 Jihlava

15.
Skoksy s.r.o.
Skuherského 14
370 01 České Budějovice

8.

LONDAspol. s r.o.

Václavské náměstí 8
110 00 Praha 1

Rozhodnutí o udělení licence

Č.j.: Ru/232/03
M^f
Z a s e d á n í Rady/21/ bod 3
Vyřizuje : F. Kučera

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5
písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen „zákon"), a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízeni
(správního řádu), v platném znění, vydává toto

rozhodnutí :
I.
Rada na základě žádosti doručené Radě dne 24.9.2003 pod j.č. 3228 u d ě l u j e společnosti RÁDIO
PROGLAS s.r.o, se sídlem v Brně, Barvičova 85, IC: 49435001, l i c e n c i
k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO PROGLAS s využitím kmitočtové sítě s technickými
parametry České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město
88,7 MHz/1 kW na dobu od právní moci tohoto rozhodnutí do 7.6.2007.
Označení (název programu): RÁDIO PROGLAS
Časový rozsah vysílání: 24 hodin
Územní rozsah vysílání:

V souladu s údaji listu technických parametrů o b s a ž e n ý m i v textu přílohy č. 2,
přílohy č. 3 a přílohy č. 4, které představují
soubor technických parametrů
kmitočtové sítě.
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
„Rodinné rádio s důrazem na křesťanské pojetí hodnot" a s minimálně 70% podílem pořadů domácí
produkce.
Další programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu
3 stran přílohy č. 1.

Přílohy č. 1 - 4 jsou ohledně účastníka řízení, kterému Rada předmětnou licenci udělila,
společnost RÁDIO P R O G L A S s.r.o., nedílnou s o u č á s t í tohoto rozhodnutí.

II.
1. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti 4S PRODUCTION, a.s., se sídlem v Praze 1, Navrátilova 1421/11, IČ: 25113054.
2. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o. , se sídlem v Praze 10, Říčanská 3, č.p. 2399, IČ:
26145430.
3. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti CITY MULTIMEDIA, s.r.o. , se sídlem v Praze 10, Korunní 98, IČ: 25614029, pro
vysílání na stanici Rádio Pohoda .
4. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti CITY MULTIMEDIA, s.r.o. , se sídlem v Praze 10, Korunní 98, IČ: 25614029, pro
vysílání na stanici Rádio BLANÍK jižní Čechy .
5. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti COUNTRY RÁDIO s.r.o. , se sídlem v Praze 8, Zenklova 34 IČ: 45270881.
6. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti EXTRA RÁDIO s.r.o. , se sídlem v Ostravě, M. Ostravě, Musorgského 876/8, IČ:
25914529.
7. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti FAJRONT BS, s.r.o. , se sídlem v Ostravě-Porubě , Stavební 992, IČ: 25899252, pro
vysílání na stanici Rádio Hey jižní Čechy (prvý projekt).
8. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti FAJRONT BS, s.r.o. , se sídlem v Ostravě-Porubě, Stavební 992, IČ: 25899252, pro
vysílání na stanici Rádio Hey jižní Čechy (druhý projekt).
9. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti František Vostál s.r.o., se sídlem v Jihlavě, Jiráskova 78, IČ: 26220407.
10. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti LONDA spol. s r.o. , se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 8, IČ: 49241931, pro
vysílání na stanici Rádio Jordán.
11. Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti LONDA spol. s r.o., se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 8, IČ: 49241931, po vysílání
na stanici Rádio Melodie.

12. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti MAFRA MEDIA, s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Senovážná 1254 , IČ: 45313351 .
13. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti MAX LOYD, s.r.o., se sídlem v Praze 5, K zahradám 106, IČ: 25111671.
14. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti První orlická s.r.o., se sídlem v Orlíku nad Vit. 96, IČ: 27064123.
15. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti RÁDIO BONTON a.s., se sídlem v Praze 4, Zelený Pruh 99, IČ: 60192682.
16. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti REZOS, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Na louži 815/16 , IČ: 26124246.
17. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě s technickými parametry
České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +, Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1
kW společnosti Skoksy s.r.o. , se sídlem v Č. Budějovicích, Skuherského 14, IČ: 26025191.

Odůvodnění:

Rada na svém 15. zasedání dne 29.7.2003 rozhodla o tom, že bude zahájeno v souladu s ustanovením § 15
odst. 1 zákona licenční řízení o udělení licence
k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím kmitočtové sítě s technickými parametry České Budějovice - město 92,3 MHz/0,5 kW +
Písek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tábor - město 88,7 MHz/1 kW s lhůtou pro podání do 24.9.2003 do 17.00 h.
O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu do výše citovaného data a hodiny uzávěrky požádali
Radu výše uvedení účastníci řízení, uvedení v obou částech výroku tohoto rozhodnutí. Účastníci žádali
Radu o udělení předmětné licence na dobu 8 let, pouze společnost RÁDIO PROGLAS s.r.o. požadovala
udělení licence do 7.6.2007.
Rada o udělení licence s využitím předmětného kmitočtu rozhodovala na základě předložených dokumentů,
které vyžaduje zákon v ustanovení § 14 zákona, a veřejného slyšení, které se uskutečnilo dne 19.11.2003;
v souladu s ustanovením § 16 zákona. Konstatovala, že účastníci řízení vyhověli podmínkám licenčního
řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že žádosti o licenci obsahovaly náležitosti stanovené
v ustanovení § 14 zákona.
Při veřejném slyšení dne 19.11.2003 vzala svoji žádost o udělení licence zpět společnost JUKE BOX
spol. s r.o., se sídlem v Ostravě -Plesné, K.Svobody 130, IČ: 25396676.

Rada projednala žádosti o udělení licence žadatelů uvedených v bodech I. a II. výroku tohoto rozhodnutí na
svém zasedání konaném ve dnech 18. - 21. 11. 2003 a po veřejném slyšení konaném dle § 16 zákona dne
19.11. 2003 rozhodla dne 21. 11. 2003 o udělení licence společnosti RÁDIO PROGLAS, s.r.o. a o zamítnutí
žádostí ostatních žadatelů.
Při rozhodování o udělení licence Rada hodnotila u všech žadatelů skutečnosti uvedené v § 17 odst. 1 písm.
a), b), c), e), g) zákona, a to jak jednotlivě, tak v jejich vzájemné souvislosti a celku.
Při srovnání žádostí jednotlivých účastníků a jejich prezentací ve veřejném slyšení Rada dospěla k závěru,
že jednotlivé skutečnosti uvedené v citovaném ustanoveni zákona jsou v projektech jednotlivých žadatelů
naplněny v nestejné míře, přičemž však souhrn těchto skutečností je ve srovnání s ostatními žadateli
v největší míře naplněn v žádosti společnosti RÁDIO PROGLAS, s.r.o.
Zejména programová skladba ( § 17 odst. 1 písm.c) zákona) navrhovaná tímto žadatelem o licenci byla ve
srovnání s žádostmi většiny ostatních účastníků vyhodnocena jako nejvíce přispívající k rozmanitosti
stávající nabídky programů na území, které bude tímto rozhlasovým vysíláním pokryto. Rada dospěla
k rozhodnutí, že společnost RÁDIO PROGLAS s.r.o. navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější programovou
skladbu ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území jižních Čech
v oblastech měst České Budějovice, Písek a Tábor a jejich okolí, neboť její koncepce doplňuje chybějící
programový prvek ve vysílání v tomto teritoriuT
Nejlépe byl u této společnosti Radou hodnocen i přínos žadatele k zajištění rozvoje menšin ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona.
Při posuzování přínosu programové skladby dle žádostí jednotlivých účastníků brala Rada do úvahy stávající
charakter rozhlasového vysílání na tomto území, a to z hlediska žánrové rozmanitosti nabídky, zastoupení
jednotlivých programových prvků (hudba, mluvené slovo, reklama, zpravodajství atd.), jakož i předpokládané
okruhy rozhlasových posluchačů, pro které je stávající rozhlasové vysílání již k dispozici a pro které má být
na základě této licence rozšířeno. Z těchto hledisek Rada dospěla k závěru, že projekt obsažený v žádosti
společnosti RÁDIO PROGLAS, s.r.o. ve srovnání s projekty ostatních účastníků představuje relativně
nejvyšší míru programového obohacení rozhlasového vysílání na tomto území o dosud nezastoupené prvky.
Kromě výše uvedených hodnotících kriterií stanovených zákonem Rada zvažovala na základě údajů ze
žádostí jednotlivých účastníků, doplněných informacemi ve veřejném slyšení, i některé další skutečnosti,
jako např. vhodnost některých projektů s ohledem na poměrně omezený územní rozsah tohoto vysílání,
předpokládaný podíl reklamy ve vysílání dle projektů jednotlivých žadatelů apod. Ačkoli Rada vzala za
základ svého rozhodnutí výše uvedená kriteria stanovená zákonem, přispělo zjištěni těchto skutečností
k bližšímu porovnání projektů jednotlivých účastníků z hlediska předpokládané životaschopnosti na
dotčeném území.
Po zvážení skutečností, které Rada shledala jako rozhodné pro udělení licence, dospěla Rada k závěru, že
žádost společnosti RÁDIO PROGLAS, s.r.o. vyhovuje stanoveným hodnotícím kriteriím v nejvyšší míře ze
všech posuzovaných žádostí a proto se rozhodla udělit licenci tomuto účastníku.
U žádostí ostatních účastníků dospěla Rada k závěru, že sice tito účastníci splňují zákonné podmínky pro
udělení licence, avšak v souhrnu hodnotících kriterií nenaplňují tato kriteria v takové míře, jako společnost
RÁDIO PROGLAS, s.r.o.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona není na udělení licence právní nárok.
Protože v řízení o udělení licence je možno udělit licenci pouze jednomu žadateli, Rada
zamítnutí žádostí všech ostatních účastníků.

rozhodla o

Proti výroku v rozhodnutí o zamítnutí žádostí o licenci
lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručeni.

V Praze dne 21.11.2003

Název tUntee:

Čajový rozjih vysílání: nepřetržití

RADIO PROGLAS
24 hodin dome

Základní programová specifikace: „rodinné rádio s důrazem na křesťanské pojetí hodnoť a
s minimálně 70% podílem pořadů domácí produkce.
1

Profil stanice
Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojetí hodnot
Podává pestrou a ucelenou nabídku hudebních žánrů i slovesných pořadů pro všechny
věkové skupiny. Je kulturním, informačním, náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.
Návrh kontrolovatelných programových parametrů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rádio Proglas nebude vysílat reklamy
Vysílací čas různých křesťanských církvi bude sledovat jejich zastoupení ve společnosti
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 9 % slovesných pořadů
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 8% slovesných pořadů
Podíl vážné hudby neklesne pod 20 % z hudební produkce
Podíl folklórní hudby neklesne pod 8 % hudební produkce
Každý pracovní den přineseme zprávy z pokrytých regionů
Projev moderátorů bude kultivovaný a spisovný
Dodržíme průhlednost hospodaření a majetkových poměrů vysílatele.

Zde navržené podíly kontrolovatelných parametrů budou dodrženy v rámci vysílacího
týdne podle následujících rozložení programových prvků - odlišných pro všední dny, soboty a
neděle.

Rozloženi programových prvků b ě h e m v š e d n í h o dne
1:00 - 5:00

Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů.

5:00 - 9:00 Informačně-hudební magazín se zprávami o dění v regionech; v 6, 7, 8 hod.
zpravodajství; vysílání pro děti; sezónní dopravní servis, přejaté publicistické a zpravodajské
relace.
9:00- 12:00 Kulturní a společenský magazín: hudební vysílání s podílem folklórní hudby;
v 11 hod. zpravodajství; čtení na pokračování.
12:00 - 13:00 Koncert vážné hudby
13:00-18:00 Hudební vysílání; kulturní pozvánky; kontaktní pořady pro děti, mládež i
dospělé; přehled dění v regionech; v 13, 14,15, 16 hod. zpravodajství; kulturní a publicistické
pořady.
18:00 -18:45 Duchovní pořad; hudba.
18:45 - 20:00 Vysílání pro děti; v 19 hod. zpravodajství; hudební vysílání; pořady o dění ve
společnosti a v církvích.
20:00-1:00 Duchovní a hudební vysílání: hudební pořad se speciálním zaměřením;
kontaktní, kulturní a duchovní pořady; publicisticko-zpravodajský pořad.

Rozložení programových prvků b ě h e m soboty
1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry
5:00 - 9:15 Hudební vysílání; duchovní pořady a náboženský magazín; publicistickozpravodajský pořad,
9:00-12:00 Hudební vysílání s podílem folklórní hudby; vysílání pro děti; kulturní a
společenský magazín pro ženy; zpravodajství v i l hod.
12:00 - 13:30 Koncert vážné hudby
13:30 - 19:00 Hudební vysílání; vysílání s vyšším podílem programových prvků pro dětí a
mládež: čtení, magazín, pohádka; zpravodajství v 16 hod.
19:00-20:30 Zpravodajství v 19 hod.; hudební vysílání; specializovaný hudební pořad;
publicisticko-zpravodajský pořad věnující se aktuální události týdne na pomezi veřejného a
náboženského děni.
20:30 - 1:00 Duchovní vysílání; specializovaný hudební pořad; večerní pořady pro mladé.

2
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Rozložení programových prvků b ě h e m n e d ě l e
1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů.
5:00-9:00 Hudební vysílání s převahou vážné hudby; duchovní pořady; publicisticki
zpravodajský pořad.
9:00 - 12:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry; publicistika; kontakt
pořad pro děti.
12:00 - 13:30 Koncert vážné hudby; kulturní pořady
13:30 - 18:00 Odpolední vysílání s hudbou, informacemi, vysíláním pro děti, slovesným
pořady, rozhovory s praktikujícími křesťany z různých oblastí společenského života
zpravodajstvím v 16 hod.
18:00 - 18:30 Duchovní pořad.
18:30-22:05 Kulturní pořad; vysílání pro děti; hudební vysílání - všechny žánr
publicisticko^zpravodajský pořad Radia Vatikán.
22:05 - 1:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry.

Zpravodajství se vysílá ve všední den v 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, .16, 19, v sobotu v 1 ]
16 a v neděli v 16 hodin. Nejméně 20 % zpravodajství je připravováno vlastní zpravodajsko
redakcí, ostatní je přebíráno z BBC.
Ve svátečních dnech (Vánoce, Velikonoce apod.) budou do vysílání zařazován
specializované duchovní programové prvky a hudební vysílání bude mít zvýšený pod
duchovní hudby.

podfzpravodajských a publicistických bloků přejímaných z produkce české redakce BBC
jeden tříhodinový a jeden dvouhodinový blok.

RADA PRO ROZHLASOVÍ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, httpy/www.rrtv.cz
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Účastník řízení:
RADIO PROGLAS s.r.o.
Barvičova 85
602 00 Brno

L
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Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/2/05/W
Zasedání Rady 24/ poř. č. 30
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 16. prosince 2004 toto

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu RÁDIO PROGLAS prostřednictvím vysílačů,
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/232/03 ze dne 21. listopadu 2003, ve znění pozdějších změn, se na
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 7. června 2015.
Odůvodněni:
Účastník řízeni podáním doručeným Radě dne 2. prosince 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 2004.12.2.11, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do
7. června 2015.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licenci může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanoveni § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti:
•
•
•
•
•

•
•
•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 29. listopadu 2004;
čestné prohlášeni, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnáni a že nevstoupil do likvidace;
potvrzení Finančního úřadu Brno I, že ke dni 29. listopadu 2004 nemá daňové nedoplatky;
potvrzeni Městské správy sociálního zabezpečení Brno, že k 30. listopadu 2004 nemá splatný
nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
čestné prohlášeni, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními:
VZP ČR Brno ze dne 29. listopadu 2004, že nemá splatný nedoplatek na pojistném ani na penále;
Zdravotní pojišťovna MV ČR ze dne 30. listopadu 2004, že neeviduje splatný nedoplatek pojistného a
penále;
OZP Brno ze dne 1. prosince 2004, že nemá splatný nedoplatek pojistného a penále;
VoZP Brno, že ke dni 30. listopadu 2004 nemá splatný nedoplatek pojistného ani na penále.
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
Martin Holík -19. listopadu 2004 - nemá záznam;
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysíláni ze zákona.

Rada na základě posouzeni žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a
licenci prodloužila na dobu do 7. června 2015.
Účastník řízeni zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 6. prosince 2004.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne

ledna 2005

R A D A P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz
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Účastník řízení: Rádio Proglas, s.r.o.
Barvičova 85
602 00

Brno
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ROZHODNUTÍ
Č.j.: R z / 2 1 1 / 0 5 / / J / !

r

Zasedání Rady 18 / poř. č. 15
Vyřizuje: Jan Fučík

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 6. září 2005

souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici
RÁDIO PROGLAS, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/232/03 ze dne 21. listopadu 2005 2003 (ve znění
změn), o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 14. září 2005 a to:
se změnou licenčních podmínek spočívající ve změně programu následujícím způsobem :
Název stanice: RÁDIO PROGLAS
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
Základní charakteristika programu: rodinné rádio

Profil stanice
Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojetí hodnot. Podává pestrou a
ucelenou nabídku hudebních žánrů i slovesných pořadů pro všechny věkové skupiny. Je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím i zábavným médiem.
Kontrolovatelné programové parametry
1. Rádio Proglas nevysílá reklamy.
2. Rádio Proglas nabízí ve svém vysílání prostor křesťanským církvím.
3. Podíl mluveného slova neklesá pod 35 %.
4. Podíl kulturních pořadů neklesá pod 7 % slovesných pořadů.
5. Podíl pořadů pro děti a mládež neklesá pod 6 % slovesných pořadů.
6. Podíl vážné hudby neklesá pod 16 % hudební produkce.
7. Podíl folklórní hudby neklesá pod 6 % hudební produkce.
8. Každý pracovní den se vysílají zprávy z pokrytých regionů.
9. Projev moderátorů je kultivovaný a spisovný.
10. Vysílatel dodržuje průhlednost hospodaření a majetkových poměrů.
Podíly kontrolovatelných parametrů se dodržují v rámci vysílacího týdne podle
následujících rozložení programových prvků—odlišných pro všední dny, soboty a neděle.
Rozložení programových prvků během všedního dne
1:00 — 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů.
5:00 — 9:00 Informačně-hudební magazín se zprávami o dění v regionech; zpravodajství; vysílání pro děti;
nepravidelně sezónní dopravní servis, přejaté publicistické a zpravodajské relace.
9:00 — 12:00 Kulturní a společenský magazín: hudební vysílání s podílem folklórní hudby; zpravodajství;
čtení na pokračování.
12:00 — 13:00 Koncert vážné hudby.
13:00 — 18:00 Hudební vysílání; kulturní pozvánky; kontaktní pořady pro děti, mládež i dospělé; přehled
dění v regionech; zpravodajství; kulturní a publicistické pořady.
18:00 — 18:45 Duchovní pořad; hudba.
18:45 — 20:00 Vysílání pro děti; zpravodajství; hudební vysílání.
20:00 — 1:00 Duchovní a hudební vysílání; publicisticko-zpravodajský pořad; pořady o dění ve společnosti a
v církvich; kontaktní, kulturní a duchovní pořady; hudební pořad se speciálním zaměřením.
Rozložení programových prvků během soboty
1:00 — 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry
5:00 — 9:00 Hudební vysílání; duchovní pořady a náboženský magazín; publicisticko-zpravodajský pořad.
9:00 — 12:00 Hudební vysílání s podílem folklórní hudby; vysílání pro děti; kulturní a společenský magazín;
zpravodajství.
12:00 - 13:30 Koncert vážné hudby
13:30 - 19:00 Hudební vysílání; vysílání s vyšším podílem programových prvků pro děti a mládež:
čtení, magazín, pohádka, zpravodajství.
19:00 - 20:30 Zpravodajství: publicisticko-zpravodajský pořad věnující se aktuální události týdne na pomezí
veřejného a náboženského dění; hudební vysílání: specializovaný hudební pořad.
20:30 - 1:00 Duchovní vysílání; specializovaný hudební pořad; večerní pořady pro mladé.
Rozložení programových prvků během neděle
1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů.
5:00 - 9:00 Hudební vysílání s převahou vážné hudby; duchovní pořady; publicistickozpravodajský pořad.
9:00 - 12:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry; vzdělávací pořad; kontaktní pořad
pro děti.
12:00 - 13:30 Koncert vážné hudby; kulturní pořady

13:30 - 18:00 Odpolední vysílání s hudbou, informacemi, vysíláním pro děti, slovesnými pořady,
s rozhovory s praktikujícími křesťany z různých oblastí společenského života a se zpravodajstvím.
18:00 - 18:30 Duchovní pořad.
18:30 - 22:05 Vysílání pro děti; publicisticko-zpravodajský pořad Radia Vatikán; kulturní pořad:
hudební vysílání - všechny žánry.
22:05 - 1:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry.
Zpravodajství se vysílá ve všední den v 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, v sobotu v 11, 16, 1 8 a v neděli v 16 hodin.
Nejméně 20 % zpravodajství připravuje vlastní zpravodajská redakce, ostatní je přebíráno podle aktuálního
smluvního vztahu s BBC.
Ve svátečních dnech (Vánoce, Velikonoce apod.) se do vysílání zařazují specializované duchovní
programové prvky a hudební vysílání má zvýšený podíl duchovní hudby.
Programová skladba vysílání na kmitočtu 88,7 MHz Tábor
Programová skladba vysílání na kmitočtu 88,7 MHz Tábor se liší tím, že obsahuje výraznější podíl
zpravodajských a publicistických bloků přejímaných z produkce čeké redakce BBC- jeden tříhodinový a
jeden dvouhodinový blok.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
dne 15. září 2005.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne

. října 2005

RADA P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz

^ Účastník řízení:
RADIO PROGLAS s.r.o.
Barvičova 85
602 00 Brno
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ROZHODNUTI
Č.j.: Rz/267/05
Zasedání Rady 23/bod 42
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaiglová
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 22. prosince 2005

souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici
RÁDIO PROGLAS (udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/148/02, Ru/232/03 a Ru/285/00, ve znění změn),
o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 23. listopadu 2005, a to: nahrazením stávajícího
přejímaného vysílání BBC zpravodajstvím a publicistikou vlastní redakce zpravodajství, doplňovanými
relacemi ČRo, BBC, Radia Vatikán a Radia Lumen, podle aktuálních smluvních vztahů (viz přílohy).
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu.

Správní poplatek dle § 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. byl účastníkem řízení uhrazen.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
V Praze dne

rosince 2005

Účastník řízení: Radio Proglas s.r.o.
IČ; 494 35 001
Barvičova 85
602 00 Brno

ROZHODNUTÍ
Č.j.: cun/
aLJOb/poj
Zasedání 7. / poř. č. 15
Vypracoval: Mgr. František Čunderlik
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 pism. b) a § 21 odst.
1, pism. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o změně dalších
zákonů, v platném zněni (dále jen zákona č. 231/2001 Sb), a ustanovením § 67 a násl zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném zněni (dáie jen „správní řád"), vydala toto
r o z h o d n u t í

Rada uděluje provozovateli Rádio Proglas s.r.o., souhlas se změnou licence k provozování rozhlasového
vysíláni prostřednictvím vysilačů programu Rádio Proglas (licence Ru/232/03 ze dne 21. listopadu 2003)
podle § 21 odst. 1, pism. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve vyjmuti duplicity "podii kulturních pořadů
neklesne pod 7%", doplněni licenčních podmínek o možnost v případě mimořádně významných akci, úzce
se dotýkajících společenského, náboženského a kulturního života posluchačů zařadit po předběžném
oznámeni Radě, nejméně tři dny předem, přímé přenosy těchto akcí a dále je podle možnosti dalšími
technickými prostředky zprostředkovat i v cizojazyčných mutacích a ve sníženi počtu programových bloků s
programovými prvky, přičemž se proporčně nic nemění
Aktuální plné zněni licenčních podmínek licence Ru/232/03 je obsaženo v příloze 1 (celkem 2 strany) tohoto
rozhodnutí.
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízeni vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném zněni.
Správní poplatek spojený se žádosti o změnu skutečnosti uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč byl uhrazen
dne 30. Března 2009.
Poučeni:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podáni žaloby má odkladný účinek.
V Praze dne 7. dubna 2007

Vypraveno dne:

Příloha č. 1 k licenci Ru/232/03
Název stanice:

RADIO PROGLAS

Časový rozsah vysíláni: nepřetržitě

24 hodin denně

Základní charakteristika programu:

rodinné rádio

Profil stanice
Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojetí hodnot. Podává pestrou a ucelenou
nabídku hudebních žánrů I slovesných pořadů pro všechny věkové skupiny. Je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným médiem.
Kontrolovatelné programové parametry
Rádio Proglas nebude vysílat reklamy.
Rádio Proglas nabídne ve svém vysíláni prostor křesťanským církvím
l
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %.
Podii pořadů pro děti a mladé neklesne pod 6 % slovesných pořadů.
Podii vážné hudby neklesne pod 16 % z hudební produkce.
[
Podíl folklórní hudby neklesne pod 6 % hudební produkce.
Každý pracovní den přinese zprávy z pokrytých regionů.
Projev moderátorů bude kultivovaný a spisovný.
Vysíláte! dodrží průhlednost hospodaření a majetkových poměrů.
Podily kontrolovatelných parametrů budou dodrženy v rámci vysílacího týdne podle následujících rozloženi
programových prvků - odlišných pro všední dny. soboty a neděle.
Rozložení programových prvků během všedního dne
0:00 - 5:00

hudební vysílání; reprízy slovesných pořadů

5:00-12:00 hudební pořady; zpravodajství; publicistické relace; vysílání pro děti; kulturní
a společenské magazíny; kontaktní pořady; duchovní pořady; hudební vysíláni s podílem folklórní
hudby; čtení na pokračování
12:00-0:00 vážná a duchovni hudba, vysílání pro děti a mladé; zpravodajství; kulturní
a publicistické pořady; duchovni pořady; hudební vysiláni, kontaktní pořady; čteni na pokračování
Rozloženi programových prvků během soboty

0:00 - 5:00

hudebni vysílání; reprízy slovesných pořadů

5:00 -12:00 hudebni vysílání s podílem folklórní hudby; zpravodajství; duchovní pořady
a náboženský magazín; publicisticko-zpravodajský pořad; vysílání pro děti; kulturní a společenský
magazín
12:00-0:00 koncert duchovní nebo vážné hudby; kontaktní pořad; hudební vysílání s podílem
folklórní hudby; vysiláni pro děti a mladé; zpravodajství a publicistika, duchovni vysílání, hudební
pořady; kulturní a společenský magazín

Rozloženi programových prvků během neděle
0:00 - 5:00

hudební vysiláni; reprízy slovesných pořadů

5:00-12:00 hudebni vysílání; duchovní pořady; publicisticko-zpravodajský
pořad; vysílání pro děti

pořad; vzdělávací

12:00 - 0:00 koncert vážné nebo duchovni hudby; kulturní pořady; vysíláni pro děti; duchovni
pořady; zpravodajství; publicisticko-zpravodajský pořad; hudebni vysílání
•
Ve svátečních dnech a při zvlášť významných příležitostech jsou do vysiláni zařazovány
specializované duchovní programové prvky a hudební vysílání má zvýšený podíl duchovní hudby.
•
V případě mimořádně významných akcí, úzce se dotýkajících společenského, náboženského
a kulturního života posluchačů, může provozovatel po předběžném oznámení Radě, nejméně tři dny
předem, zařadit přímé přenosy těchto akci a dále je podle možností dalšími technickými prostředky
zprostředkovat i v cizojazyčných mutacích
•
Některé programové prvky jsou přebírány od jiných subjektů (např. veřejnoprávní rozhlas, Rádio
Vaticana, TWR, Rádio Lumen...).

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ'

RÁDIO PROGLAS s. r. o.
Barvičova 85/666
602 00 Brno-Stránice
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2013/545/bar/RAD
Č.j.: bar/3734/2013
Zasedání Rady č. 15 - 2013 / poř.č.: 26

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto
ROZHODNUTI
Rada uděluje společnosti RÁDIO PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 Brno-Stránice,
identifikační číslo 49435001, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program RÁDIO PROGLAS na kmitočtu 92,3 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště České
Budějovice, kmitočtu 89,5 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Písek a kmitočtu 88,7 MHz
o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Tábor, na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
RÁDIO PROGLAS
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 92,3 MHz / 500 W, vysílací stanoviště České Budějovice
• 89,5 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Písek
• 88,7 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Tábor
Základní programová specifikace:
Rodinné rádio s důrazem na křesťanské pojetí hodnot a s minimálně 70% podílem pořadů domácí produkce
Další programové podmínky:
Podle licence čj. Ru/232/03 ze dne 21. 11. 2003 ve znění pozdějších změn
Odůvodnění:
Společnost RÁDIO PROGLAS s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO PROGLAS
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/232/03 ze dne
21. 11. 2003 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 7. 6. 2015.

Dne 24. června 2013 pod čj. 6379/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO PROGLAS
s. r. o. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231//2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října
2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel RÁDIO PROGLAS s. r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení
vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 20. 6.
2013.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
Rada podle ustanovení článku II bod. 7 zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence,
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném
usnesením vlády.

V Praze dne: 20.8.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 26.8.2013, diagram využití rádiových kmitočtů)
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-72 666/2013-613 ze dne 10. 7. 2013.
Diagram využití VKV radiových kmitočtů C. BUDEJOVICE-MESTO 92,3 MHz, PISEK-II 89,5 MHz, TABOR-MESTO
stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22 /2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání.
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