
 

RADIO PROGLAS s.r.o. 
 

 
Sp. zn./Ident.: 2013/546/bar/RAD 
Č.j.: bar/3487/2013 
Zasedání Rady č. 15 - 2013 / poř.č.: 27 

 

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 
 

R O Z H O D N U T Í  

 
Rada uděluje společnosti RADIO 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 RADIO PROGLAS na kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 2,88 kW z vysílacího stanoviště 
Brno, kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Bystřice pod Hostýnem, kmitočtu 
93,3 MHz o vyzářeném výkonu 20 kW z vysílacího stanoviště Jeseník, kmitočtu 97,9 MHz o vyzářeném 
výkonu 20 kW z vysílacího stanoviště Liberec, kmitočtu 96,0 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího 
stanoviště Příbram, kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Uherský Brod, 
kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 2 kW z vysílacího stanoviště Nové Hrady, kmitočtu 96,4 MHz 
o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu 104,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
z vysílacího stanoviště Valašské Klobouky, kmitočtu 100,6 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího 
stanoviště Velké Meziříčí, kmitočtu 107,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Znojmo 
a kmitočtu 104,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 kW z vysílacího stanoviště Žďár nad Sázavou na dobu do 
10. října 2025. 
 
Název programu: 
RADIO PROGLAS 
 
Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání: 
● 107,5 MHz / 2,88 kW, vysílací stanoviště Brno 
● 90,6 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Bystřice pod Hostýnem 
● 93,3 MHz / 20 kW, vysílací stanoviště Jeseník 
● 97,9 MHz / 20 kW, vysílací stanoviště Liberec 
● 96,0 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Příbram 
● 105,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Uherský Brod 
● 107,5 MHz / 2 kW, vysílací stanoviště Nové Hrady 
● 96,4 MHz / 300 W, vysílací stanoviště Třebíč 
● 104,2 MHz / 100 W, vysílací stanoviště Valašské Klobouky 
● 100,6 MHz / 300 W, vysílací stanoviště Velké Meziříčí 
● 107,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Znojmo 
● 104,0 MHz / 200 kW, vysílací stanoviště Žďár nad Sázavou 
 

Základní programová specifikace: 

Rodinné rádio 
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Další programové podmínky: 

Podle licence čj. Ru/285/00 ze dne 7. 11. 2000 ve znění pozdějších změn 

 

 

Odůvodnění: 

 

Společnost RADIO PROGLAS s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS 

šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/285/00 ze dne 

7. 11. 2000 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 7. 6. 2015. 

 

Dne 24. června 2013 pod čj. 6380/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO 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 RADIO 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: 
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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, 8.8.2013, diagram využití rádiových kmitočtů) 
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      Diagram využití rádiových kmitočtů BRNO-MESTO-HADY 107,5 MHz, HOSTYN 90,6 MHz, 
JESENIK 93,3 MHz, LIBEREC 97,9 MHz, NOVE HRADY 107,5 MHz, PRIBRAM-DRAHLIN 96,0 MHz, 
TREBIC-MESTO 96,4 MHz, UHERSKY BROD-VODARNA 105,7 MHz, VALAS. KLOBOUKY 104,2 MHz, 
VELKE MEZIRICI 100,6 MHz, ZDAR N.SAZAVOU 104,0 MHz a ZNOJMO-HRADISTE 107,2 MHz 
stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského 
rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.

50 km
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