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ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců 
Mgr. Gabriely Bašné a Mgr. Milana Taubera ve věci 

 

 

žalobkyně 

 

 

 

 

 

proti  

žalované 

 

 

ŠLÁGR TV, spol. s r. o., IČ: 26102293, se sídlem: Dubné 158, 
PSČ: 37384 Dubné,                    

zastoupen advokátkou JUDr. Alenou Kroupovou,  evid.číslo ČAK: 
15065, se sídlem: Zavadilova 1925/15, 16000 Praha 6 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem:                 
Škrétova 44/6, 12000 Praha 2 – Vinohrady  

 

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 2. 2018, č. j. RRTV/6795/2018-zem,                     
sp. zn. 2017/1024/zem,  

 

takto: 
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I. Žaloba se z a m í t á . 

II. Žádný z účastníků n e m á  právo na náhradu nákladů řízení. 

Odůvodnění: 

I. 

Základ sporu 

1. Žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 7. 5. 2018 se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí 
uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, kterým byla žalobkyně uznána vinnou ze spáchání 
přestupku dle ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění rozhodném (dále jen „vysílací zákon“)                            
tím, že provozuje televizní vysílání programů TV PÍSNIČKA, COUNTRY No.1 a Šlágr 
DECHOVKA prostřednictvím zvláštních přenosových systémů za využití aplikací HbbTV,                
aniž je k tomu oprávněna podle tohoto  zákona nebo podle zvláštního zákona, za což byla 
žalobkyni žalovanou udělena v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. e) vysílacího zákona 
pokuta ve výši 300 000 Kč.  

 

II. 

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného 

2. Žalobkyně v žalobě nesouhlasila s právní kvalifikací skutku a trvala na tom, že platforma HbbTV 
není součástí televizního vysílání. Prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu) tak 
není propojeno televizní vysílání programu, ale pouze programové smyčky, nedochází 
k simultánnímu vysílání televizního programu, ale pouze ke zpřístupnění smyčky videí. Platforma 
HbbTV je tak samostatnou entitou, která není součástí televizního signálu a programu jako 
takového, a žalovaná není orgánem dozoru nad obsahem HbbTV; žalobkyně odkázala na závěry 
obsažené v materiálu žalované, přístupném na webových stránkách žalované, že vzhledem 
k absenci právní regulace a na základě provedené rešerše judikatury je ohledně HbbTV možné 
dovodit, že se jedná o samostatnou entitu, která není součástí TV signálu a programu jako 
takového. Dále žalobkyně v žalobě namítla, že pokuta jí byla udělena nezákonně, když žalovaná 
nesplnila povinnost dle ustanovení § 59 odst. 1 vysílacího zákona, tedy že uložení pokuty 
nepředcházelo upozornění ze strany žalované na identické porušení vysílacího zákona se 
stanovením lhůty k nápravě. Žalobkyně tvrdí, že žalovanou dovozované splnění této povinnosti 
vydáním upozornění na porušení vysílacího zákona ze dne 2. 2. 2016 pod č. j. RRTV/373/2016-
zem a vydáním rozhodnutí o uložení pokuty ze dne 17. 5. 2016 pod č. j. RRTV/1390/2016-zem 
na projednávaný případ nepřiléhá, neboť v případě upozornění ze dne 2. 2. 2016 se jednalo o 
neoprávněné vysílání prostřednictvím kabelových systémů, v případě rozhodnutí o uložení 
pokuty ze dne 17. 5. 2016 se jednalo o neoprávněné vysílání prostřednictvím internetu (zvláštních 
přenosových systémů); v nyní projednávaném případě se jednalo o provozování platformy 
HbbTV. Žalobkyně tvrdí, že žalobou napadené rozhodnutí o přestupku je nezákonné v důsledku 
nesplnění povinnosti dle ustanovení § 59 odst. 1 vysílacího zákona žalovanou.  

3. Žalobkyně navrhla soudu, aby žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu 
řízení a aby přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení.  

4. Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě doručeném zdejšímu soudu dne 22. 6. 2018 konstatovala,              
že žalobkyně si byla velmi dobře vědoma skutečnosti, že v současnosti (již od transpozice 
Směrnice o audiovizuálních mediálních službách v roce 2010) je regulováno veškeré televizní 
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vysílání, bez ohledu na to, jakou technologií je šířeno a zda je přístup k němu umožněn tradičním 
způsobem v televizním přijímači, nebo jiným způsobem, jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů. 
Není možné o žádném televizním vysílání, které naplňuje definiční znaky podle zákona                        
č. 231/2001 Sb. říci, že by nespadalo do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a že 
by jej bylo možno provozovat bez platné licence. Šířením televizního vysílání programů TV 
PÍSNIČKA, COUNTRY No.1 a Šlágr DECHOVKA naplnila žalobkyně všechny znaky 
televizního vysílání s tím, že se v případě tohoto vysílání jednalo o klasické lineární televizní 
vysílání, na jehož obsah a pořadí neměl divák žádný vliv, obsah byl vysílán simultánně a každý 
z programů byl opatřen vlastním nezaměnitelným logem a pro takový typ vysílání je nezbytné být 
držitelem příslušné licence. Výklad žalobkyně by znamenal, že ačkoli je dle harmonizované 
evropské právní úpravy regulováno veškeré televizní vysílání bez ohledu na technologii šíření,                
je poměrně snadné se zcela regulaci vyhnout, a to právě zpřístupněním vysílání prostřednictvím 
HbbTV platformy; tento přístup žalobkyně je zjevnou snahou vyhnout se regulaci a nezbytnosti 
licencování svých dalších televizních programů. V případě programů TV PÍSNIČKA, 
COUNTRY No.1 a Šlágr DECHOVKA se jedná o to, že je prostřednictvím HbbTV u jednoho 
DVB-T šířeného programu (ŠLÁGR TV), po připojení k internetu přes HbbTV aplikaci, možno 
přejít ke sledování programů jiných; HbbTV plní funkci aplikace, jejímž prostřednictvím lze 
spustit stream jiného programu, který např. není v DVB-T vysílání dostupný, ale je vysílán na 
základě internetové licence. Jakmile je skrze aplikaci HbbTV zpřístupněno vysílání jiného 
programu, pak se již nejedná o obsahovou doplňkovou službu k původnímu vysílanému 
programu provozovatele, ale o zcela jiný program, jehož vysílání je touto cestou zpřístupněno a 
tento další program je možné šířit pouze na základě platného oprávnění. HbbTV je doplňkem 
konkrétní jedné programové služby, nikoliv neregulovaným nositelem neomezeného počtu 
programových služeb dalších. Pokud žalobkyně prostřednictvím HbbTV zpřístupnila stream 
dalších tří programů, pak tak mohla učinit pouze v případě, že disponuje platnými licencemi 
k jejich vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; tak tomu však v daném případě 
nebylo a jednalo se zjevně o neoprávněné vysílání. V případě žalobkyně se navíc nejednalo pouze 
o to, že by šířila svou již licencovanou programovou službu pouze jiným způsobem, ale šlo o 
streamování tří nelicencovaných programových služeb, které byly nechráněným způsobem 
přístupné veřejnosti a představovaly tak mnohem vyšší potenciální ohrožení veřejných zájmů. 
Ohledně namítaného nesplnění povinnosti stanovené v ustanovení § 59 odst. 1 vysílacího zákona 
žalovaná konstatovala, že žalobkyně byla na provozování televizního vysílání bez oprávnění 
v minulosti nejen upozorněna, ale později byla za neoprávněné televizní vysílání i sankcionována 
s tím, že je lhostejno jakou technologií vysílání šíří, neboť televizní vysílání je (od transpozice 
směrnice v roce 2010) regulováno bez ohledu na způsob šíření; pokud provozovatel vysílání šíří 
audiovizuální mediální službu, která naplňuje znaky vysílání, je oprávněn tak činit pouze na 
základě platné licence. Žalovaná dále konstatovala, že v roce 2016 byla žalobkyni uložena sankce 
100 000 Kč za provozování televizního vysílání programu ŠLÁGR TV bez oprávnění a v rámci 
tohoto řízení bylo žalobkyni zdůrazněno, že je regulováno veškeré televizní vysílání, bez ohledu 
na to, jakou technologií je šířeno a zda je přístup k němu umožněn tradičním způsobem 
v televizním přijímači, nebo přes internet či mobilní aplikaci.  

5. Žalovaná navrhla soudu, aby žalobu zamítl.  

 

III. 

Obsah správního spisu 

6. Dne 21. 11. 2017 vydala žalovaná oznámení o zahájení řízení o přestupku. Dne 4. 1. 2018 
doručila žalobkyně žalované vyjádření účastníka řízení o přestupku, dne 17. 1. 2018 pak toto 
vyjádření doplnila; ve svém vyjádření žalobkyně argumentovala obdobně jako v žalobě.                      
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Dne 20. 2. 2018 vydala žalovaná rozhodnutí o přestupku č. j. RRTV/6795/2018-zem,                        
sp. zn. 2017/1024/zem, kterým byla žalobkyně uznána vinnou ze spáchání přestupku 
dle ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) vysílacího zákona tím, že provozuje televizní vysílání 
programů TV PÍSNIČKA, COUNTRY No.1 a Šlágr DECHOVKA (dále jen „předmětné 
programy“) prostřednictvím zvláštních přenosových systémů za využití aplikací HbbTV, aniž je 
k tomu oprávněna podle tohoto  zákona nebo podle zvláštního zákona, za což byla žalobkyni 
žalovanou udělena v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. e) vysílacího zákona pokuta ve výši 
300 000 Kč. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná uvedla, že šetřením Úřadu žalované bylo 
zjištěno, že žalobkyně provozuje za využití aplikací HbbTV lineární televizní vysílání 
předmětných programů prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu), kdy tuto 
skutečnost dokládají i informace dostupné na otevřených zdrojích (na internetu). Bylo zjištěno, že 
v rámci platformy HbbTV volbou aplikace COUNTRY No.1, TV PÍSNIČKA a Šlágr 
DECHOVKA, dochází ke spuštění streamu programů shodných názvů a tímto způsobem tak lze 
sledovat programy, které mají náležitosti typické pro standardní lineární televizní vysílání,                       
tj. zejména obsah je sledován simultánně, jde o záměrné časové uspořádání jednotlivých 
televizních pořadů a dalších částí vysílání, programy jsou opatřeny logem v levém horním rohu 
obrazovky. Pokud žalobkyně provozuje televizní vysílání předmětných programů prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, je toto vysílání v rozporu s příslušnými oprávněními 
provozovatele, neboť předmětné licence ho neopravňují k provozování citovaných programů 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (za využití aplikací HbbTV), které podléhá 
samostatnému licenčnímu řízení. Žalovaná citovala ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vysílacího 
zákona upravující definici provozovatele vysílání a došla k závěru, že žalobkyně naplnila 
provozováním televizního vysílání předmětných programů prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, ke kterému byl umožněn přístup v aplikace HbbTV, všechny definiční 
znaky televizního vysílání dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vysílacího zákona s tím, že se jednalo 
o poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně služeb 
přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem za 
účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí vysílání; žalobkyně také rozhodovala o 
skladbě programů televizního vysílání, bez oprávnění k provozování televizního vysílání. 
Žalovaná tak dospěla k závěru, že žalobkyně provozuje lineární televizní vysílání (živý stream) 
předmětných programů prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu), ke kterému 
je umožněn přístup prostřednictvím služby HbbTV, aniž je k tomu oprávněna dle vysílacího 
zákona nebo jiného zákona, čímž se dopustila přestupku dle ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) 
vysílacího zákona a v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. e) vysílacího zákona udělila 
žalobkyni pokutu ve výši 300 000 Kč.  

 

IV. 

Posouzení žaloby 

7. Soud ve věci nařídil k žádosti žalobkyně ústní jednání konané dne 10. 10. 2018, při kterém oba 
účastníci setrvali na svých již dříve vyjádřených stanoviscích.      

8. Na základě podané žaloby přezkoumal Městský soud v Praze napadené rozhodnutí, jakož i řízení, 
které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, přičemž 
vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu                 
v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „s.ř.s.“).  

9. Žaloba není důvodná. 



5                                                     5 A 108/2018 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Sylvie Kosková 

 

10. Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vysílacího zákona se pro účely tohoto zákona rozumí: 
„rozhlasovým a televizním vysíláním poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, 
včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických 
komunikací v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem za účelem simultánního sledování pořadů 
a dalších částí vysílání.“ 

11. Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vysílacího zákona se pro účely tohoto zákona rozumí:                      
„provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, včetně 
služeb přímo souvisejících s programem, určuje způsob organizace rozhlasového a televizního vysílání a má za toto 
vysílání redakční odpovědnost, a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program a služby přímo související 
s programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s programem prvotně šíří nebo 
prostřednictvím třetích osob nechává šířit (dále jen "provozovatel vysílání").“ 

12. Dle ustanovení § 12 odst. 1 vysílacího zákona: „Licenci uděluje Rada v řízení o udělení licence (dále jen 
"licenční řízení"). Licence opravňuje provozovatele vysílání k rozhlasovému a televiznímu vysílání v rozsahu                     
a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy. Licence vstupuje v platnost dnem,                 
kdy rozhodnutí Rady nabylo právní moci s výjimkou případu podle § 18 odst. 2. 

13. Dle ustanovení § 12 odst. 3 vysílacího zákona: „Rada je oprávněna vydat licenci k vysílání šířenému 
prostřednictvím  

a) vysílačů,  

b) družic a kabelových systémů,  

c) přenosových systémů neuvedených v písmenech a) a b) (dále jen „zvláštní přenosový systém“).“  

14. Dle ustanovení § 59 odst. 1 vysílacího zákona: „Jestliže provozovatel vysílání a provozovatel převzatého 
vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na 
porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě.“ 

15. Dle ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) vysílacího zákona se fyzická, právnická nebo podnikající 
fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: „provozuje vysílání nebo převzaté vysílání, aniž je k tomu 
oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.“ 

16. Dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. e) vysílacího zákona za přestupek lze uložit pokutu:                          
„do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c).“ 

17. Žalobní námitka, že platforma HbbTV není součástí televizního vysílání a programu jako 
takového, je samostatnou entitou, a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu) 
tak není propojeno televizní vysílání programu, ale pouze programové smyčky, nedochází 
k simultánnímu vysílání televizního programu, ale pouze ke zpřístupnění smyčky videí a žalovaná 
není orgánem dozoru nad obsahem HbbTV, není důvodná.  

18. Počínaje dnem 1. 6. 2010 vstoupil v účinnost zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, kterým byla do českého právního 
řádu transponována Směrnice o audiovizuálních mediálních službách č. 2010/13/EU                          
ze dne 10. 3. 2010. Důvodová zpráva k tomuto zákonu mimo jiné uvádí, že: „Směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách zavádí regulaci televizního vysílání bez ohledu na způsob šíření. Reguluje se 
tudíž televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů, družic a nově i prostřednictvím jiných 
přenosových systémů (dále jen “zvláštní přenosové systémy”). Šíření televizního vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů je však dosud vyňato z působnosti zákona č. 231/2001 Sb. K plné transpozici Směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách je proto třeba tento způsob šíření televizního vysílání zahrnout do regulace. Z 
důvodu dopadu Směrnice o audiovizuálních mediálních službách pouze na televizní vysílání regulaci se podrobuje 
televizní vysílání šířené prostřednictvím zvláštního přenosového systému, ne však rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím zvláštního přenosového systému.“  

„Změna názvu Hlavy II a ustanovení § 25 (zákona č. 231/2001 Sb. – pozn. soudu) se týká nové regulace 

aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
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televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, které doposud bylo z regulace 
zákonem č. 231/2001 Sb. vyloučeno. Zákon se bude napříště vztahovat i na televizní vysílání šířené 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a Rada k němu bude udílet licence. Na udělení licence je právní 
nárok s výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.“  

19. Jak vyplývá z komentářové literatury vztahující se k ustanovení § 2 odst. 3 až 5 vysílacího zákona: 
„Za vysílání je však nutno považovat i datové přenosy uskutečňované prostřednictvím internetu nebo mobilních 
telefonů, pokud jsou lineární. (…) Lineární média jsou taková média, která mají pevné vysílací schéma (resp. u 
kterých o zařazení konkrétního obsahu i doby jeho šíření rozhoduje „vysílatel“). Příkladem je klasická televize, 
ať již šířená terestricky, prostřednictvím kabelových systémů, satelitem, po internetu, či jakkoli jinak. (…) 
Nelineární média jsou taková média, která nemají pevné vysílací schéma a u kterých je to příjemce, kdo rozhoduje 
o zařazení toho či onoho programu (i o době jeho zařazení). Typickým příkladem jsou služby charakteru video on 
demand. Vysílání prostřednictvím internetu, tak může být lineární a nebo nelineární (…) Dělicí čárou mezi 
lineárními a nelinárními médii je to, kdo a kdy rozhoduje o obsahu: u lineárních médií jde o služby charakteru 
„push“, které dopravují k divákovi obsah určený předem daným vysílacím schématem, který sestavuje vysílatel. 
Typický příkladem je klasické televizní vysílání. Naproti tomu nelineární média fungují na principu „on demand“ 
neboli na žádost příjemce. Ten si tedy rozhoduje o tom, na co a kdy se chce podívat. (viz Rozehnal, A.: Zákon 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2008).  

20. Ze správního spisu je zřejmé, že žalovaná zjistila z otevřených (internetových) zdrojů, že 
žalobkyně provozuje simultánní (lineární) vysílání předmětných programů prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů. Soud se ztotožňuje s argumentací žalované, že na základě 
definic stanovených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a g) vysílacího zákona žalobkyně 
prostřednictvím vysílání předmětných programů naplnila všechny znaky televizního vysílání, když 
sama žalobkyně ve svém vyjádření ze dne 22. 12. 2017 konstatovala, že: „V prostředí HbbTV jsou 
samostatná videa řazena dle interní logiky, nejedná se o simultánní vysílání, ale o zpřístupnění předdefinované 
smyčky. Prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu) tak není propojeno televizní vysílání programu, 
ale pouze programové smyčky, nedochází k simultánnímu vysílání televizního programu,ale pouze videí, ovlivnění 
obsahu této smyčky není v dispozici diváka, ale subjektu, který smyčku sestavuje.“ Žalobkyně tak naplňovala 
základní znaky provozovatele vysílání. Vzhledem k tomu, že na obsah vysílání předmětných 
programů neměl koncový divák žádný vliv, obsah byl vysílán simultánně a každý z programů byl 
opatřen vlastním nezaměnitelným logem, jednalo se o lineární televizní vysílání a pro takové je 
nutné být držitelem příslušné licence.  

21. Soud rovněž souhlasí se žalovanou, že vzhledem k výše citovaným zákonným ustanovením a 
důvodové zprávě k zákonu č. 132/2010 Sb., kterým byla do českého právního řádu 
transponována Směrnice o audiovizuálních mediálních službách č. 2010/13/EU ze dne                        
10. 3. 2010, je zřejmé, že jsou regulovány i zvláštní přenosové systémy, včetně platformy HbbTV. 
Jak vyplývá z čl. 11 preambule Směrnice o audiovizuálních mediálních službách č. 2010/13/EU 
ze dne 10. 3. 2010: „Je nutné za účelem zamezení narušování hospodářské soutěže, zvýšení právní jistoty, 
pomoci při dotvoření vnitřního trhu a usnadnění vzniku jednotného informačního prostoru používat pro všechny 
audiovizuální mediální služby, jak pro televizní vysílání (tj. lineární audiovizuální mediální služby), tak pro 
audiovizuální mediální služby na vyžádání (tj. nelineární audiovizuální mediální služby), alespoň základní 
stupeň koordinovaných pravidel.  

Z čl. 27 preambule této směrnice vyplývá, že: „Televizní vysílání zahrnuje v současnosti zejména analogové 
a digitální televizní vysílání, vysílání přes internet (live streaming, webcasting) a časové video (near video on 
demand) (…).“  

Z čl. 1 odst. 1 písm. e) této směrnice vyplývá, že pro účely této směrnice se rozumí: „televizním 
vysíláním“ (tj. lineární audiovizuální mediální službou) audiovizuální mediální služba poskytovaná 
poskytovatelem mediálních služeb pro simultánní sledování pořadů na základě programové skladby;“ 

Dle názoru soudu z výše uvedeného jasně vyplývá, že i lineární vysílání přes platformu HbbTV je 

aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
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televizním vysíláním a podléhá regulaci.  

22. Soud souhlasí s argumentací žalované, že výklad žalobkyně by znamenal, že ačkoliv je regulováno 
dle evropské úpravy veškeré televizní vysílání bez ohledu na technologii šíření, bylo by poměrně 
snadné se této regulaci vyhnout, a to právě zpřístupněním vysílání prostřednictvím HbbTV 
platformy. Jestliže tedy žalobkyně zpřístupnila lineární vysílání předmětných programů 
prostřednictvím platformy HbbTV, mohla tak učinit jen v případě, že disponovala platnými 
licencemi pro takové vysílání, a jelikož tomu tak v případě žalobkyně nebylo, jednalo se o 
neoprávněné vysílání. Nezáleží na technických prostředcích nebo systémech, kterými je televizní 
vysílání šířeno; podstatné je, že naplňuje zákonné znaky televizního vysílání. Vysílání skrze 
platformu HbbTV tak v daném případě televizním vysíláním bylo. Tato žalobní námitka tak není 
důvodná.  

23. Žalobní námitka, že žalovaná postupovala nezákonně, když nesplnila povinnost podle ustanovení 
§ 59 odst. 1 vysílacího zákona, není důvodná. Ze spisového materiálu je zřejmé, že dne 2. 2. 2016 
vydala žalovaná žalobkyni pod č. j. RRTV/373/2016-zem upozornění na porušení vysílacího 
zákona, kterého se dopustila tím, že provozovala televizní vysílání programu TV PÍSNIČKA                  
a COUNTRY No.1 prostřednictvím kabelových systémů, aniž k tomu byla oprávněna podle 
vysílacího zákona. Dne 17. 5. 2016 vydala žalovaná rozhodnutí č. j. RRTV/1390/2016-zem, 
kterým uložila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč za neoprávněné vysílání programu                
ŠLÁGR TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu). Žalobkyně tak byla 
opakovaně upozorněna na to, že pokud provozuje audiovizuální mediální službu, která naplňuje 
znaky vysílání, musí k tomu mít platnou licenci, bez ohledu na to jakou technologií je šířeno a jak 
je přístup k němu umožněn. Z výše uvedeného je tak zřejmé, že si žalobkyně musela být vědoma,      
že i přes platformu HbbTV, která také patří mezi zvláštní přenosové systémy, může vysílat pouze 
na základě platné licence. Tato žalobní námitka tak není důvodná.  

 

V. 

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení 

24. Lze tak uzavřít, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, soud   
proto podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.  

25. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., dle něhož má 
účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které 
důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně neměla ve věci 
úspěch, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalované v řízení o žalobě nevznikly 
žádné náklady nad rámec její běžné úřední činnosti. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků 
nemá právo na náhradu nákladů řízení.  

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem 
Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se 
dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na 
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání 
lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. 
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Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných 
náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu                  
a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, 
jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické 
vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení 
soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: 
www.nssoud.cz. 

 

 

 

 

Praha 10. října 2018 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Pechová v.r. 

předsedkyně senátu 
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