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§ 3 odst. 4 

zákona č. 

231/2001 Sb. 

(4) Nelze-li právnickou nebo fyzickou osobu považovat za 

usazenou v České republice podle odstavce 3, ani ji nelze 

považovat za usazenou v jiném členském státě Evropské 

unie, tento zákon se na ni vztahuje, pokud k televiznímu 

vysílání nebo k převzatému televiznímu vysílání využívá 

a) zařízení pro přenos vzestupného signálu k družici, které     

    je umístěno na území České republiky, nebo 

b) kapacitu družice příslušející České republice, jestliže  

    nevyužívá zařízení pro přenos vzestupného signálu   

    k družici, které je umístěno na území České republiky  

    nebo v jiném členském státě. 
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odst. 4  

4. Poskytovatelé mediálních služeb, na které se odstavec 3 

nevztahuje, se považují za poskytovatele, kteří spadají do 

pravomoci členského státu, v těchto případech 

 

a) používají zařízení pro přenos vzestupného signálu 

k družici umístěné v tomto členském státě; 

b) ačkoli nepoužívají zařízení pro přenos vzestupného 

signálu k družici umístěné v tomto členském státě, 

využívají družicové kapacity tohoto členského státu.  

§ 3 odst. 5 

zákona č. 

231/2001 Sb. 

 

(5) Na právnickou nebo fyzickou osobu, která provozuje 

televizní vysílání nebo převzaté televizní vysílání a nelze ji 

považovat za usazenou v České republice podle odstavce 3, 

ani ji nelze považovat za usazenou v jiném členském státě 

Evropské unie, a která v České republice ani v jiném 

členském státě Evropské unie nesplňuje některou 

z podmínek podle odstavce 4, se tento zákon vztahuje je 

tehdy, lze-li ji považovat za usazenou v České republice 

podle Smlouvy o fungování Evropské unie4c). 

 
4c) Čl. 49 a následující Smlouvy o fungování Evropské unie.  
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odst. 5 

 

5. Není-li možné podle odstavců 3 a 4 určit členský stát, který 

má pravomoc, má pravomoc ten členský stát, v němž je 

poskytovatel mediálních služeb usazen ve smyslu článků 49 až 

55 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
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