RADIO PROGLAS s. r. o.
Barvičova 85/666
60200 Brno-Stránice
Česká republika

Sp. zn./Ident.: 2013/916/bar/RAD
Č.j.: bar/5139/2013
Zasedání Rady č. 22 - 2013 / poř.č.: 3

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
ROZHODNUTÍ
Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti RADIO PROGLAS s. r. o. se
sídlem Barvičova 85/666, 602 00 Brno-Stránice, identifikační číslo 49435001, licenci k provozování
celoplošného digitálního rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů na dobu 8 let.
Název programu:
RADIO PROGLAS
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
celé území České republiky
Základní programová specifikace:
Rodinné rádio s důrazem na křesťanské pojetí hodnot

Odůvodnění:
Dne 1. listopadu 2013 pod čj. 10933/2013 byla Radě doručena žádost společnosti RADIO PROGLAS s. r. o.
o udělení licence k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů. Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání podle
položky 67 písm. b) sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů) ve výši 25 000,– Kč byl uhrazen dne 1. listopadu 2013.
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V souvislosti s tímto řízením byla Českému telekomunikačnímu úřadu zaslána žádost o vyjádření k možnosti
udělení takové licence z hlediska jeho působnosti. Český telekomunikační úřad sdělil, že v současné době
není pro šíření digitálních rozhlasových programů v systému T-DAB k dispozici žádná vysílací síť, která by
umožnila pokrytí minimálně 80 % obyvatel České republiky, avšak v rámci volné kapacity datových toků ve
vysílacích sítí určených pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T je možné tohoto pokrytí
dosáhnout, protože některé vysílací sítě DVB-T umožňují pokrytí více než 80 % obyvatel České republiky.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. se celoplošným rozhlasové vysílání rozumí
vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 80 % obyvatel České republiky
počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu. Podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí povinen zahájit vysílání nejpozději do 180 dnů
(od právní moci rozhodnutí o udělení licence). Podle ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může
Rada provozovateli vysílání s licencí odejmout licenci, pokud provozovatel nezahájil vysílání v zákonem
stanovené lhůtě nebo pokud po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů,
přičemž do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky.
Při ústním jednání, které Rada nařídila podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. na úterý
3. prosince 2013 od 14.10 hod., žadatel uvedl, že stávající sítě T-DAB, ve kterých je již nyní vysílán
program RADIO PROGLAS v režimu převzatého vysílání, v současnosti nedosahují stanoveného pokrytí
více než 80 % obyvatel České republiky. Ze žádosti žadatele nicméně vyplývá, že program je v současnosti
zachytitelný i prostřednictvím sítí DVB-T, takže splnění podmínky dosažení stanoveného pokrytí je možné
dosáhnout i zahájením digitálního vysílání v systému DVB-T jakožto původního (ne převzatého) vysílání.
Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. neudělí Rada licenci žadateli o licenci k provozování
zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nebo pokud navrhovaná programová
skladba nesplňuje požadavky podle ustanovení § 31 a § 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nebo by udělení
licence bylo v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána
a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv.
Podle ustanovení § 55a odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nesmí být jedna právnická osoba nebo jedna fyzická
osoba současně držitelem více než dvou licencí k provozování celoplošného digitálního rozhlasového
vysílání. Žadatel však v současné době není držitelem žádné licence k provozování celoplošného digitálního
rozhlasového vysílání.
Protože v posuzovaném případě není žádný zákonný důvod pro neudělení licence, Rada žádosti o udělení
licence vyhověla a licenci žadateli udělila. Pokud jde o zákonný požadavek pokrytí 80 % obyvatel České
republiky signálem digitálního rozhlasového vysílání, shledala Rada, že splnění této podmínky lze dosáhnout
zahájením původního vysílání s využitím technologie DVB-T, prostřednictvím níž je program RADIO
PROGLAS již nyní zachytitelný v režimu převzatého vysílání.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 3.12.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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