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Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Brunhoferová. 

U S N E S E N Í 
 

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové 
a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové ve věci  
 
žalobkyně: FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908 
 se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 
proti  
 
žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2  

 
 
o žalobě proti rozhodnutím žalované ze dne 17. 6. 2014, Sp. zn. /Ident.: 2013/940/KOZ/FTV, 
č. j. RUD/2302/2014 a ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. IDENT:2013/928/RUD/FTV, č. j. 
RUD/2237/2014, 
 

 
takto: 

 
I. Řízení se zastavuje.  

 
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.  
 

 
Odůvodnění: 

 
1. Žalobkyně (dále též „žalobce“) se podanou žalobou domáhala přezkoumání v záhlaví 

uvedených rozhodnutí žalované, kterými neudělila podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání (dále jen „zákon o vysílání“) žalobkyni jako 
provozovateli souhlas se změnou licenčních podmínek k provozování televizního vysílání 
programu Prima Love, sp. zn. 2008/364/cun/FTV (napadené rozhodnutí I.) a programu 
Prima Love sp. zn. 2009/965/KOZ/FTV (napadené rozhodnutí II.) v části týkající se 
změny licenčních podmínek stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání 
evropské tvorby, dle části III. žádosti provozovatele doručené radě dne 4. 11. 2013, č. j. 
11013/2013 (napadené rozhodnutí I.), respektive dle části II. žádosti žalobce doručené 
Radě dne 4. 11. 2013 č. j. 11011/2013 (napadené rozhodnutí II.), neboť požadovaná 
změna je v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně licence udělena, a tedy 
požadovaná změna by vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst. 3 věta třetí zákona o 
vysílání, když licence k vysílání programu Prima Love byla Radou udělena právě 
s podmínkou, že tento program bude podporovat evropskou tvorbu, evropskou 
nezávislou a současnou tvorbu tak, aby byl zákonem stanovený podíl ve vysílání 
překročen, a rovněž z toho důvodu, že s ohledem na základní programovou specifikaci 
programu Prima Love (tematický program pro ženy – seriály, filmy, zábavné pořady, 
soutěžní pořady, magazíny a další typy pořadů pro ženy), umožňující zařazovat do vysílání 
programu široké spektrum různých pořadů a formátů, není pro provozovatele 
neproveditelné vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času 
programu.  

 
2. Ve věci bylo jednáno, neboť zdejší soud rozsudkem ze dne 18. 5. 2016, č. j. 9 A 

321/2014-92, žalobou napadená rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. 
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Následně rozsudkem ze dne 30. 8. 2017, č. j. 6 As 202/2016-25 Nejvyšší správní soud 
uvedený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalším řízení. Po 
nařízení ústního jednání na den 14. 3. 2018 vzal žalobce podáním ze dne 13. 2. 2018 
žalobu v plném rozsahu zpět s tím, že žádá přiznat náklady řízení za zaplacený soudní 
poplatek, neboť ke zpětvzetí došlo pro pozdější chování žalované a uspokojení žalobce. 
Žalovaná totiž rozhodnutími ze dne 20. 12. 2016 udělila k programu Prima love nové 
licence, které požadovaný snížený podíl evropské produkce ve vysílání umožňují. K tomu 
poukázal na konkrétní webové stránky. Tvrdil, že proto dne 2. 1. 2017 ukončil vysílání na 
podkladě původních licencí, o jejichž změně je veden spor (tím tyto původní licence 
zanikly) a ve stejný den zahájil vysílání programu Prima love na podkladě nových licencí. 

 
3. Žalovaná v podání ze dne 21. 2. 2018 s placením nákladů řízení žalobci nesouhlasila. 

Přisvědčila tvrzení žalobce, že Rada svými rozhodnutími sp. zn. 2016/1036/SMU/FTV a 
sp. zn. 2016/1037/SMU/FTV, obě ze dne 20. prosince 2016, udělila žalobci nové licence 
k provozování programu Prima love, které požadovaný snížený podíl evropské tvorby 
umožňují (20% celkového vysílacího času), nicméně tak se stalo za zcela odlišných 
právních i skutkových okolností, než bylo rozhodováno o snížení podílů evropské tvorby 
u původních, nyní již zaniklých, licencí k provozování programu Prima love. Původní 
licence k provozování programu Prima love sp. zn. 2009/965/KOZ/FTV a sp. zn. 
2008/364/cun/FTV, byly provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., uděleny s tím, že v 
žádosti o udělení licencí se provozovatel výslovně zavázal, že program bude podporovat 
evropskou tvorbu, evropskou nezávislou tvorbu a současnou tvorbu tak, aby byl zákonem 
stanovený podíl ve vysílání nejen dodržen, ale i dokonce překročen. Tento závazek byl 
jedním z hledisek, které Rada zohlednila při udělování předmětných licencí. Provozovatel 
se v licencích výslovně zavázal ve vysílání programu Prima love dle konvence „Televize 
bez hranic“ podporovat evropskou tvorbu, evropskou nezávislou tvorbu a současnou 
tvorbu tak, aby byl zákonem stanovený podíl ve vysílání překročen. Zavázal se dále, že 
bude podporovat domácí tvorbu a domácí nezávislou tvorbu a tam, kde to bude 
proveditelné, vyhradí pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci alespoň 
10% celkového vysílacího času. Licence k vysílání programu Prima love byla Radou 
udělena právě s vědomím, že tento program bude podporovat evropskou tvorbu, evropskou 
nezávislou a současnou tvorbu tak, aby byl zákonem stanovený podíl ve vysílání překročen. Licence k 
provozování programu Prima love byla provozovateli udělena s tím, že bude ve vysílání 
programu podporovat evropskou tvorbu tak, že bude zákonem stanovený podíl 
minimálně dodržen, ne-li překročen. Tento závazek byl zcela v souladu se základní 
programovou specifikací programu Prima love, neboť vysílání seriálů, filmů, zábavných 
pořadů, soutěžních pořadů, magazínů a dalších pořadů pro ženy skýtá široké možnosti, 
jak do vysílání zařazovat díla evropská. S ohledem na uvedené tedy Rada na základě 
žádostí žalobkyně o změnu licenčních podmínek spočívajících ve snížení podílů evropské 
tvorby ve vysílání programu Prima love (sp. zn. 2013/928/RUD/FTV a sp. zn. 
2013/940/KOZ/FTV), rozhodla neudělit s požadovanou změnou souhlas, a to právě z 
důvodu, že požadovaná změna by byla v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně 
licence udělena.  Naproti tomu nová licence k provozování programu Prima love sp. zn. 
2016/1036/SMU/FTV a sp. zn. 2016/1037/SMU/FTV, byla provozovateli Radou 
udělena již s tím, že podíl evropské tvorby ve vysílání bude snížený a bude činit pouze 
20% z celkového vysílacího času. Rada tedy licenci udělila již s tím, že půjde o program, 
kde budou kvóty pro evropská díla sníženy. Jednalo se tak o zcela jinou skutkovou i 
právní situaci, než která panovala při rozhodování o snížení kvót u původních licencí. 
Tam totiž provozovatel FTV Prima, spol. s r.o., výslovně při licenčním řízení deklaroval, 
že podíly evropské tvorby budou minimálně takové, jaké stanoví zákon, ne-li vyšší (viz 
ustanovení § 40-44 zákona č. 231/2001 Sb.). Dle názoru Rady tedy v daném případě 
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nedošlo k jednání Rady, které by odůvodňovalo přiznání náhrady nákladů soudního řízení 
dle ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. Rada svá původní rozhodnutí o neudělení souhlasu se 
změnou licenčních podmínek nezměnila, nezrušila a ani jinak nepřispěla k uspokojení 
žalobkyně v dané věci. Rada je přesvědčena, že její rozhodnutí, kterým vyslovila nesouhlas 
se změnou licenčních podmínek původní licence Prima love, byla vydána zcela v souladu 
se zákonem a i nyní Rada trvá na správnosti jejich závěrů v těchto rozhodnutí 
vyslovených. Na tom nic nemění skutečnost, že později byla Radou žalobkyni udělena 
nová licence k provozování programu Prima love, neboť ta byla udělena za zcela jiných 
okolností. S ohledem na uvedené má Rada za to, že požadavek žalobce na úhradu nákladů 
ze strany Rady není důvodný. Rada proto navrhuje, aby soud žalobci náhradu nákladů 
nepřiznal.  

 
4. Podle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen 

„s.ř.s.“), může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud 
nerozhodl. 

 
5. Podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh 

zpět.   
 

6. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce vzal svůj návrh, o kterém soud dosud nerozhodl, 
zpět, soud řízení podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. zastavil. 

 
7. Výrok o nákladech řízení je odůvovodnění ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého žádný z 

účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba 
odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce 
nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci 
právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že žalovaná zpětvzetí návrhu pro své 
pozdější chování a uspokojení žalobce popírá, a tvrzení žalobce o takovém postupu 
žalované nebylo prokázáno, soud o takovém chování žalované ani neměl doposud 
informace, a řízení o uspokojení dle § 62 s.ř.s. nebylo vedeno, rozhodl soud tak, že 
žádnému z účastníků náklady řízení nepřiznal. 

  
 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem 
Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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 28. února 2018 
 
JUDr. Ivanka Havlíková v. r.  
předsedkyně senátu 
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