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)A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍIÁNÍ 

1 

Brno 
602 00 

R o z h o d n u t í o u d ě l e n í l icence 

Č.j.: Ru/148/02 folk 
Zasedání Rady 12/ bod 40 

Vyřizuje: Petra Zelená 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b), § 18 odst. 4 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového^televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), 
v platném znění, vydává toto 

Rada u d ě l u j e společnosti Rádio Proglas s. r. o., IČ: 49435001, se sídlem: Barvíčova 85, 602 00 
Brno, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání níže uvedeného programu prostřednictvím 
družice na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název programů): 
Rádio Proglas 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
ČR - dle dosahu družice Eurobírd 1 - 28,5 E 

Základní programové specifikace a další programové podmínky: 
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. 
Údaje, které se týkají profilu a programové skladby výše zmíněného programu jsou obsaženy v textu přílohy 
č. 1 o 3 stranách textu. 

r o z h o d n u t í : 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
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O d ů v o d n ě n í 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původního televizního programu prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/11/98 ze dne 7.4.1998 ve znění pozdějších zaregistrovaných změn. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně jiných zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) provozovatel vysílání v kabelovém systému nebo 
prostřednictvím družice požádá o licenci k těm programům, které nejsou převzaté; žádost je třeba podat do 
12 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 231/2001 Sb. 

V této souvislosti účastník řízení požádal Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., v podáni doručeném Radě dne 7.5.2002, zaevidovaném v knize došlé 
pošty Úřadu Rady pod č.j. 1893 jako žádost o licenci č. NP 0032. 

Na základě předložených dokumentů (zejména výpisu z obchodního rejstříku ze dne 18.4.2002, vedeného 
Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 11866, výpisů z rejstříku trestů jednatele společnosti ze dne 
3.4.2002, potvrzení Finančního úřadu v Brně I ze dne 15.4.2002 o tom, že účastník řízení nemá na osobních 
daňových účtech nedoplatky, potvrzení VZP ČR Okresní pojišťovny Brno - Město ze dne 5.4.2002 o tom, že 
účastník řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, potvrzení 
Zdravotní pojišťovny Ministerstva Vnitra v Brně ze dne 8.4.2002 o tom, že u účastníka řízení neeviduje 
splatný nedoplatek pojistného a penále na veřejné zdravotní pojištění, potvrzení Městské správy sociálního 
zabezpečení Brno ze dne 8.4.2002 o tom, že účastník řízení nemá splatný nedoplatek pojistného a penále 
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, čestného prohlášení účastníka řízení 
o tom, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo zahájeno konkurzní řízení a že nevstoupil do 
likvidace, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených 
provozovatelem ze zákona a že v posledních 5 letech mu nebyla zrušena registrace nebo licence, návrhu 
základní programové specifikace a dalších programových podmínek a údajů o financování vysílání a 
plánovaného, obsazení programového kanálu, obsažených v žádosti o licenci),a ústního jednání 
s účastníkem řízení, konaného dne 11.6.2002, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl 
podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13 odst. 3, žádost o licenci obsahovala náležitosti 
stanovené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, a že navrhovaná programová skladba splňuje 
požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona, a rozhodla proto tak, jak je uvedeno ve 
výroku. 

Vzhledem ke skutečností, že účastník řízení byl provozovatelem vysíláni na základě registrace před 
účinností zákona č. 231/2001 Sb. a tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, jenž 
nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední mocí, je osvobozen od 
zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání ve 
výši 50 000,- Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 
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P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001/ Sb., o provozování rozhlasového 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek přípustný . 

V Praze dne 11.6.2002 

Ing. Martin Muchka 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televi^Utysílání 



Příloha č. 1 

k rozhodnutí Ru/148/02 



1 i" 

Název stanice: 
Čajový rozsah vysílání: nepřetržití 
ZiHaflnf charakteristika programu: 

RADIO FROGLAS 
24 hodin denní 

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. 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů 
• Rádio Proglas nebude vysílat reklamy 
• Vysílací čas různých křesťanských církví budě sledovat jejich zastoupení ve společnosti 
• Podíl mluveného slova neklesne pod35% 
• Podíl kulturních pořadů neklesne po4 S>,j%'sloyesiiých pořadů 
• Podíl pořadů pro děti a mládež n e t í e s n e ] ^ pořadů 
• Podíl vážné hudby neklesne pod 20 %'zbjidebni produkce 
• Podíl folklórní hudby neklesne pod 8 V« 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. 



Rozložení programových prvků bě^cgri všedního dne 

1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů. 

5:00 - 9:00 Informačně-faudební 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 hoď. 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 vysílaní: hudební pořad se speciálním zaměřením; 
kontaktní, kulturní a duchovní pořady; pubHcisticko-zpravodajský pořad. 

Rozložení programových prvků během soboty 

1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry 

5:00 - 9:15 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 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 děti 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 pomezí veřejného a 
náboženského dění. 

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; publicisticko-
zpravodajský pořad. 

9:00-12:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry; publicistika; 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, rozhovory s praktikujícími křesťany z různých oblastí společenského života a 
zpravodajstvím v 16 hod. 

18:00 - 18:30 Duchovní pořad. 

18:30-22:05 Kulturní pořad; vysílání pro děti; hudební vysílání - všechny žánry; 
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 11, 
16 a v neděli v 16 hodin. Nejméně 20 % zpravodajství je připravováno vlastní zpravodajskou 
redakcí, ostatní je přebíráno z BBC. 

Ve svátečních dnech (Vánoce, Velikonoce apod.) budou do vysílání zařazovány 
specializované duchovní programové prvky a hudební vysílání bude mít zvýšený podíl 
duchovní hudby. 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7*181 3830, fax: +42 0 2 7481 08 85, e-mail: ¡nfo@rrlv.cz. http://Vww.rrlv.cz 

r n 
Účastník řízení: Rádio Proglas, s.r.o. 

Barvičova 85 
602 00 B r n o 

J 

ROZHODNUTÍ 

č . j , R z / 2 1 4 / 0 5 ^ / 4 
Zasedání Rady 18 / por. 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 

s o u h l a s 

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 ze dne 11.června 2002 (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 

mailto:!nfo@rrlv.cz
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Profil stanice 

Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojetí hodnot. Podává pestrou a 
ucelenou nabídku hudebních žánrů í 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 dětí; zpravodajství; hudební vysílání. 
20:00 — 1:00 Duchovní a hudební vysílání; publícisticko-zpravodajský pořad; pořady o dění ve společnosti a 
v církvích; 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; publicisticko-
zpravodajský 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, 18 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. 

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. 

P o u č e n í : 

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



RADA PRO 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.c2 

^ Účastník řízení: 

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

L J 

r 

ROZHODNUTI 

Č.j.: Rz/267/05 
Zasedání Rady 23/bod 42 
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaíglová 

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 

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 (víz 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. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

s o u h l a s 

V Praze dne rosince 2005 
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účastník řízení: 

RÁDIO PROGLAS s.r.o. 
IČ: 49435001 
Barvičova 85 
602 00 Brno 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Spisová značka: 2007/601/kuc/PRO 
č.j.: kuc/ <P3f?/0? 
Zasedání Rady 15/ poř. č. 12 
Vyřizuje: F. Kučera 

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 vysílání a 
o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 67 
zákona č. 500/2004 Sb., vydala dne 12. září 2007 toto 

ROZHODNUTÍ: 

Doba platností licence k provozování rozhlasového programu Rádio Proglas prostřednictvím 
družice, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/148/02/1772 ze dne 11. června 2002, ve znění 
pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka řízení, společnosti RÁDIO PROGLAS s.r.o., 
IČ: 49435001, prodlužuje o dobu 8 let, tj. do 7. července 2018. 
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Odůvodnění: 

Účastník řízení RÁDIO PROGLAS s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
Rádio Proglas prostřednictvím družice na základě licence, udělené rozhodnutím č.j. Ru /148/02 
/1772 ze dne 11. června 2002. Účastník řízení požádal v podání doručeným Radě dne 10. srpna 
2007, č.j. 7387, doplněným dne 28. srpna 2007 pod č.j. 7604, v souladu s ustanovením § 12 
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. 
do 7. července 2018. 

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 licencí může Rada 
prodloužit dobu platnosti licence i na kratší dobu. 

Podle ustanovení § 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 Sb. 

Rada ve správním řízení konstatovala, že žádost účastníka řízení splňuje podmínky podle § 13 
odst. 3 zákona č. 231/2001 a byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb. 

Účastníku řízení nebyla v době od 8. července 2002 opakovaně pravomocným rozhodnutím 
uložena sankce za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - f) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb. v platném znění dne 6. srpna 2007. 

Rada ve správním řízení zhodnotila žádost účastníka řízení a dospěla k závěru, že účastník 
řízení splňuje podmínky pro prodloužení doby platnosti licence stanovené v ustanovení § 13 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Proto Rada rozhodla v souladu s ustanovením § 12 odst. 8 
zákona č. 231/2001 Sb. a předmětnou licenci prodloužila o 8 let, tj. do 7. července 2018. 

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

Poučení: 

V Praze dne 18. září 2007 

Ing. Václav Žák 
předseda 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



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

ROZHODNUTÍ 
Sp.zn.: 2009/409/cun/PRO 
Č.j.: cun/ ZjiT^-lí?^ 
Zasedání 7. / poř. č. 16 
Vypracoval: Mgr. František Čunderlík 

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 provozováni 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 znění (dále 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 
vysílání prostřednictvím družice programu Rádio Proglas (licence Ru/148/02 ze dne 11. června 2002) podle 
§ 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve vyjmuti duplicity "podíl kulturních pořadů 
neklesne pod 7%", doplnění licenčních podmínek o možnost v případě mimořádné významných akcí, úzce 
se dotýkajících společenského, náboženského a kulturního života posluchačů zařadit po předběžném 
oznámení Radě, nejméně tři dny předem, přímé přenosy těchto akci a dále je podle možností 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/148/02 je obsaženo v příloze 1 (celkem 2 strany) tohoto 
rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění 

Správní poplatek spojený se žádostí o změnu skutečnosti uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč byl uhrazen 
dne 30. Března 2009. 

. . . 
P o u č e n í : 
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. Podání žaloby má odkladný účinek. 



Příloha č. 1 k licenci Ru/148/02 

Název stanice: RADIO PROGLAS 
Časový rozsah vysíláni: nepřetržitě 
Základní charakteristika programu: 

24 hodin denně 
rodinné rádio 

Profil stanice 
Radlo 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. 

Podii mluveného slova neklesne pod 35 %. 
Podíl pořadů pro děti a mladé neklesne pod 6 % slovesných pořadů. 
Podii vážné hudby neklesne pod 16 % z hudební produkce. 

11 Podii folklórní hudby neklesne pod 6 % hudební produkce. 
Každý pracovní den přinese zprávy z pokrytých regionů. 
Projev moderátorů bude kultivovaný a spisovný. 
Vysilatel dodrží průhlednost hospodařeni a majetkových poměrů. 

Podíly kontrolovatelných parametrů budou dodrženy v rámci vysílacího týdne podle následujících rozložení 
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 vysílání s podílem folklórní 
hudby; čteni na pokračování 

12:00-0:00 vážná a duchovní hudba, vysílání pro děti a mladé; zpravodajství; kulturní 
a publicistické pořady; duchovní pořady; hudební vysílání, kontaktní pořady; čtení na pokračování 

Rozložení programových prvků během soboty 

0:00 - 5:00 hudební vysílání; reprízy slovesných pořadů 

5:00-12:00 hudební vysíláni s podílem folklórní hudby; zpravodajství; duchovní pořady 
a náboženský magazín; publicisticko-zpravodajský pořad; vysíláni pro dětí; kulturní a společenský 
magazín 

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



Rozložení programových prvků bčhem neděle 

0:00 - 5:00 hudební vysílání; reprízy slovesných pořadů 

5:00-12:00 hudební vysílání; duchovni pořady; publicisticko-zpravodajský pořad; vzdělávací 
pořad; vysíláni pro děti 

12:00-0:00 koncert vážné nebo duchovní hudby; kulturní pořady; vysílání pro děti; duchovní 
pořady; zpravodajství; publicisticko-zpravodajský pořad; hudební vysíláni 

• Ve svátečních dnech a při zvlášť významných příležitostech jsou do vysílání 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 akcí 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 
Valicana, TWR, Rádio Lumen ..). 


