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MASMEDIÁLNE PRÁVO 
NA SLOVENSKU  
v ére digitalizácie  

elektronick!ch masmédií
MASS-MEDIA LAW IN SLOVAKIA IN THE EPOCH OF 
THE ELECTRONIC MASS-MEDIA DIGITALIAZATION

Ján DRGONEC

ABSTRACT:
The influence of the electronic media transition form analogue to digital broadcasting on mass media law and on 
the position of the state within the framework of mass media activities in the era of digitalization is not sufficiently 
appreciated. The first attendant phenomenon of digitalization and the necessity of its proper reflexion within 
the relations regulated by law is the constitutional importance of changes interconnected with the broadcasting 
digitalization. The common denominator of considered constitutional changes is the purpose of legal regulations 
which is the protection of information plurality spread by media. It is necessary to proclaim that the Article No. 
26 of the Constitution of the Slovak Republic can not keep its current version which it was given by overwri-
ting Article No. 10 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms collaterally with 
overwriting Article No. 19 of the UN Convent on Civil and Political Rights without taking into account the aspect 
of the freedom of speech regulations in legal texts of the juridical states at the end of 20th century.  Another 
change related to digitalization is the change of the importance of the law on broadcasting and retransmission 
in the legal code. The role of the basic source of mass media law for electronic media is transferred to the digital 
broadcasting law.
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 „Moc v spole"nosti sa delí. Na sklonku 17. storo"ia spresnil John Locke po#iadavku de$by moci tak, #e 
de$ba moci má by% trojzlo#ková. Do tohto vzorca zasadil v 18. storo"í Charles Louis Montesquieu zákonodarnú, 
v!konnú a súdnu moc. Prax ná&ho storo"ia "oraz v!raznej&ie nazna"uje, #e koncepcia trojdelenia moci v &táte sa 
pre#íva. Vyrovnávanie sa s nedostatkami a pre#itkami trojdelenia moci je $ah&ie, ke' sa trojuholník moci doplní  
o moc verejnej mienky. Hromadné informa"né prostriedky sa stali predstavite$om moci verejnej mienky. Predsta-
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a Základy masmediálneho práva (Bratislavská vysoká &kola práva; Poradca podnikate$a 2008). O "iastkov!ch otáz-
kach masmediálneho práva uverejnil rad "lánkov v odborn!ch právnick!ch "asopisoch. V minulosti najskôr pô-
sobil ako vedeck! pracovník v Ústave &tátu a práva SAV (1976 – 1992), potom jedno funk"né obdobie vykonával 
funkciu sudcu Ústavného súdu SR (1993 – 2000) a jedno funk"né obdobie pôsobil ako predseda ústavnoprávne-
ho v!boru Národnej rady SR (2002 – 2006). V sú"asnosti je advokátom a vyu"uje na Fakulte práva Paneurópskej 
vysokej &koly v Bratislave.
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vite$om pomerne nezávisl!m, lebo vz%ah verejnosti a hromadn!ch informa"n!ch prostriedkov vyu#íva silnú spätnú 
väzbu – hromadné informa"né prostriedky vyslovujú názor verejnosti, ale sú"asne v!razne pôsobia na formovanie 
a formulovanie názorov verejnosti. 
 V!znam existencie moci verejnej mienky spo"íva v dotváraní de$by moci, v prekonávaní nedostatkov troj-
delenia moci medzi &tátne orgány, ale nie v presune moci z orgánov &tátu na in&titúcie moci verejnej mienky (mé-
diá) a ich redaktorov.“1

 Masmediálne právo je prostriedkom regulácie uplat(ovania moci verejnej mienky pomocou masmédií. 
Moderné &táty vynakladajú úsilie, aby i&lo o spo$ahlivú úpravu, ktorá zaru"í primeranú právnu istotu, #e masmé-
diá budú kontrolova% v!kon verejnej moci, ale #e zárove( „neprerastú cez hlavu“ &truktúram verejnej moci, #e 
v &táte nedôjde k diktatúre masmédií.
 Problémy masmediálneho práva nie sú trvalé. Sú dobové. Menia sa v "ase. Jeden problém sa odstráni alebo 
stratí aktuálnos%. Jeho miesto zaujme in!. Za k$ú" k problematike masmediálneho práva v sú"asnosti mo#no ozna-
"i% ochranu plurality informácií z h$adiska mo#nosti informácie prijíma%, ale aj z h$adiska mo#nosti informácie 
roz&irova%.
  

Zabezpe"enie duálneho vysielania
 Európsky súd pre $udské práva v odôvodnení svojho rozhodnutia vo veci Informationsverein Lentia pri-
pomenul, #e "asto kládol dôraz na základnú úlohu slobody prejavu v demokratickej spolo"nosti, najmä vtedy, 
ke' táto pomocou tla"e slú#i na &írenie informácií a my&lienok v&eobecného záujmu, na ktoré má verejnos% viac-
menej nárok. Toto poslanie nemo#no úspe&ne splni%, dokia$ nemá základy v princípe plurality, ktorého najvy&&ím 
ru"ite$om je &tát. Zvlá&% to platí vo vz%ahu k audiovizuálnym masmédiám, ktor!ch programy sa "asto vysielajú vo 
ve$kom rozsahu. Spomedzi v&etk!ch prostriedkov slú#iacich na zabezpe"enie re&pektu vo"i t!mto hodnotám sa 
sloboda prejavu najvä"&mi obmedzuje verejn!m monopolom najmä vzh$adom na úplnú nemo#nos% vysiela% inak 
ako na národnom okruhu a v niektor!ch prípadoch, vo ve$mi obmedzenom rozsahu, prostredníctvom regionál-
nych káblov!ch staníc. )alekosiahly dopad tak!ch obmedzení má za následok, #e ich mo#no ospravedlni% iba tam, 
kde zodpovedajú naliehavej potrebe.2

 Prioritnou úlohou &tátu v organizácii elektronick!ch masmédií na prelome 80. a 90. rokov sa stalo vy-
tvorenie duálnej sústavy, v ktorej existujú rozhlasové a televízne masmédiá ovládané &tátom popri súkromn!ch 
masmédiách.
 Ústavn! súd SR k tejto téme vyslovil právny názor, pod$a ktorého:
 „...Masové masmédiá na Slovensku, rovnako ako v!ade na svete, vyh"adávajú a roz!irujú informácie, 
ktoré sú úplne pravdivé, #iasto#ne pravdivé alebo celkom nepravdivé. Kritériá pre ur#enie pravdivosti informácie 
sú neraz subjektívne. Preto !tát nemô$e zaru#ova% právo jednotlivca na informácie vytvorením !tátneho orgánu 
s právomocou rozhodova% o pravdivosti informácie, ktorá sa mô$e prija%, vyh"ada% alebo roz!íri%. Ústava v #l. 26 
ods. 2 zaru#uje právo prija% akúko"vek informáciu, pravdivú i nepravdivú, a ponecháva na oprávnenej osobe, 
aby si sama vyhodnotila prijatú informáciu. V záujme zv&!enia pravdepodobnosti, $e oprávnená osoba dostane 
pravdivú informáciu, sa od !tátu vy$aduje ochrana p'ed tvorbou monopolu na informácie. Preto elektronické ma-
smédiá, ktoré sa v modernej spolo#nosti pokladajú za najú#innej!ie prostriedky roz!irovania informácií, sa orga-
nizujú v duálnom systéme. (as% elektronick&ch médií ovláda !tát, )al!ia #as% je vo vlastníctve súkromn&ch osôb. 
Rozdielnos% subjektov vlastníctva nemo$no stoto$ni% s ú#elom duálneho vysielania. T&m je zabezpe#enie rôznosti 
(rozmanitosti) informácií !íren&ch masmédiami, prostredníctvom ktor&ch sa spoluvytvára verejná mienka..“3

 Vytváranie a zachovávanie duálneho vysielania, v ktorom poved$a &tátom ovládan!ch alebo kontrolovan!ch 
verejnoprávnych elektronick!ch masmédií pôsobia elektronické masmédiá vysielajúce na základe licencie udele-
nej subjektom súkromného práva, smeruje do histórie. 

1 DRGONEC, J. 1995. Tla"ové právo na Slovensku. Bratislava : Archa, 1995, s. 8 – 9.
2 Case of Informationsverein Lentia and others v. Austria. Series A: Judgements and Decisions. Carl Heymanns Verlag KG 1994, ". 
276, s. 16.
3 PL. ÚS 15/1998. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, 1999. s. 48.

 Technické podmienky vysielania sa menia prechodom od analógového vysielania na digitálne vysielanie. 
K v&eobecne známym skuto"nostiam digitálneho vysielania patrí technické skvalitnenie rozhlasového a televíz-
neho vysielania. Vy&&ia kvalita obrazu aj zvuku, men&ia citlivos% na rôzne ru&enia, mo#nos% kvalitného príjmu 
vysielania aj v pohybe, napríklad v aute. Digitalizácia vysielania sa v&ak neobmedzuje iba na tieto inovácie.
 Kompresiou dát mo#no dosiahnu%, #e na jednej frekvencii, ktorá pri analógovom vysielaní slú#i na prenos 
jedného programu, sa bude prená&a% nieko$ko programov sú"asne. Tok dát, v ktorom je obsiahnut!ch nieko$ko 
rozhlasov!ch alebo televíznych programov, prípadne 'al&ie dáta nesúvisiace s programom, sa naz!va multiplex. 
V sú"asnosti technické podmienky dovo$ujú zaradi% do jedného multiplexu &tyri – pä% programov. Vyspelej&ie kó-
dovacie systémy umo#nia roz&íri% multiplex na dvadsa% digitálnych televíznych programov v rastri jedného analó-
gového kanálu.4 Digitalizáciou vysielania sa teda zásadne zmenia technické podmienky vysielania. *írenie signálu 
prestáva by% závislé od obmedzenosti kapacity kmito"tového spektra, ktoré je podstatn!m dôvodom pre viazanie 
podnikania v oblasti rozhlasu a televízie na licenciu udelenú &tátom, ktor! obhospodaruje vyu#itie kmito"tového 
spektra prideleného mu medzinárodn!mi in&titúciami. Kmito"tové spektrum síce na'alej zostane rovnako obme-
dzené, ale digitálna technológia ho umo#(uje vyu#íva% mnohonásobne. Pritom popri terestriálnnych vysiela"och 
(DVB-T) sa digitálne vysielanie dá realizova% aj satelitmi (DVB-S) a pomocou káblov!ch sústav (DVB-C). Digita-
lizácia vysielania teda bude ma% zásadn! vplyv na roz&írenie plurality vysielate$ov a ponuky programov.
 Na rozdiel od jednosmerného analógového vysielania digitálne vysielanie sa spája s mo#nos%ou obojstranné-
ho vysielania, teda takého vysielania, v ktorom sa dáta budú prená&a% aj od posluchá"a, resp. diváka k vysielate$ovi. 
 Poslednou v!raznou "rtou digitálneho vysielania je asynchrónnos%, to znamená stav, v ktorom sa vysie-
lanie a príjem nemusia dia% v tom istom "ase. To divákovi vytvára príle#itos% vybra% si, kedy bude sledova% ur"it! 
program alebo jeho "as%.
 Do budúcnosti sa takto otvára priestor pre tak! model televízneho vysielania, ktor! umo#ní existenciu de-
siatok "i dokonca stoviek televíznych kanálov, pri"om divák si sám bude vybera%, ktoré príspevky si pustí, odpadne 
problém navzájom si konkurujúcich programov, zrelativizuje sa pojem „hlavn! vysielací "as“ a pod.5

 Aj ke' technologické zmeny umo#(ujúce príchod digitalizácie a jej vplyv na tvorbu a uplat(ovanie moci 
verejnej mienky sú zna"né, vä"&í v!znam má digitalizácia pre pôsobenie &tátu v organizovaní "innosti elektronic-
k!ch masmédií, ale aj v úlohách, ktoré má &tát plni% vo sfére spolo"ensk!ch vz%ahov upraven!ch masmediálnym 
právom. Treba zdôrazni%, #e vplyv digitalizácie na masmediálne právo a na pôsobenie &tátu v "innosti masmédií 
v období digitalizácie nie je nále#ite docenen!. Ba "o viac, mo#no kon&tatova%, #e je neuvá#ene zanedbávan!.
 Prv!m sprievodn!m javom digitalizácie a nevyhnutnosti jej nále#itej reflexie v oblasti vz%ahov upraven!ch 
právom je ústavn! v!znam zmien spät!ch s digitalizáciou vysielania prostredníctvom elektronick!ch masmédií. 
Spolo"n!m menovate$om uva#ovan!ch zmien je ú"el právnej úpravy, ktor!m je ochrana plurality informácií roz&i-
rovan!ch masmédiami.

Ústavn! rozmer digitalizácie
 „+innos% masmédií je selektívna. Uverejnenie my&lienok a informácií je ponechané na úvahu vydava-
te$a, resp. vysielate$a a novinára. Osoba stojaca mimo organiza"nej &truktúry masmédia má spravidla nepatrnú 
mo#nos% získa% prístup do masmédií a ich prostredníctvom &íri% svoje my&lienky a informácie navonok, smerom 
k verejnosti. Tento stav súvisí s po"etnos%ou $udskej populácie, s praktickou nemo#nos%ou poskytnú% ka#dému 
príle#itos%, aby v prípade záujmu mohol roz&irova% svoje my&lienky a informácie prostredníctvom printov!ch alebo 
elektronick!ch masmédií, ale aj so slu#bou masmédií favorizovanej politickej strane alebo politikovi, "i s nesym-
patiami vo"i názorom, ktoré nezdie$ajú novinári/redaktori sústredení v jednom masmédiu.

4 BRUNCLÍK, M. 2001. Digitální televize volá po zákonodarcích s fantazií. In Parlamentní spravodaj, 2001, ". 8 –9, s. 24.
5 Podrobnej&ie STAR,, R. Digitalizace vysílání – Pokrok sa nedá zastavit, dá se ale podpo-it. In Parlamentní spravodaj, 2001, ". 2, 
s. 35 – 37; KROUPA, V. Licen"ní modely digitálního vysílání v Evrop.. In Parlamentní spravodaj, 2002, ". 5, s. 34 – 36; POHL, O. Digitální 
televize u nás a ve sv.t.. In Parlamentní spravodaj, 2002, ". 5, s. 31 – 34; FU+ÍK, J. Regulace elektronick!ch médií a digitální vysílání. In Právní 
rádce, 2003, ". 2, s. 24 – 26.
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 Stav bez mo#nosti prístupu k masmédiám sa zau#íval a re&pektuje sa vo vz%ahu k osobám, o ktor!ch ma-
smédiá neuverejnili komentáre, ani #iadne iné príspevky. V zásadne inej situácii je v&ak ten, o kom masmédiá 
zverejnili pod$a svojich predstáv vyhotoven! materiál o jeho osobe. Tak!m osobám sa priznáva právne postavenie, 
ktoré prístup do masmédií umo#(uje, a to preto, aby sa nastolila spravodlivá rovnováha medzi uplatnením slobody 
prejavu a práva roz&irova% my&lienky a informácie novinárom a právnym postavením osoby, o ktorej novinár uve-
rejnil svoj príspevok. Na zabezpe"enie spravodlivej rovnováhy medzi obomi chránen!mi záujmami sa pre dotknuté 
osoby vytvorili právne prostriedky prístupu do masmédií a ur"ili sa podmienky, za ktor!ch oprávnená osoba mô#e 
uplatni% ka#d! z priznan!ch právnych prostriedkov.“6

 V Rade Európy sa právo na prístup do masmédií zaru"uje prostredníctvom práva na odpove' priznaného 
"l. 8 Európskeho dohovoru o cezhrani"nej televízii v znení pozme(ujúceho protokolu.7 V Európskej únii ho pri-
znal "l. 23 Smernice ES o koordinácii opatrení v "lensk!ch &tátoch t!kajúcich sa vykonávania "inností televízneho 
vysielania,8 ale aj Odporú"anie "lensk!m &tátom ". 16/2004 o práve na odpove' v novom mediálnom prostredí.9 
Ku case-law Európskeho súdu pre $udské práva patrí rozhodnutie, ktor!m sa priznalo právo prístupu do elektro-
nick!ch médií za ú"elom ú"asti na diskusii o veci verejného záujmu.
 Spolo"nos% Verein gegen Tierfabriken Schweiz (Vgt) sa venuje ochrane zvierat a bojuje proti pokusom na 
zvieratách. Ako reakciu na rôzne televízne reklamy mäsového priemyslu táto spolo"nos% pripravila krátky televíz-
ny film s d/#kou trvania 55 sekúnd. V komentári k "asti filmu chov prasiat vo ve$kom chlieve bol prirovnan! ku 
koncentra"nému táboru a rozpráva" vysvetlil, #e zvieratá boli napchaté liekmi. Reklama kon"ila v!zvou: „Jedzte 
menej mäsa pre va&e zdravie a v záujme zvierat a #ivotného prostredia.“
 Spolo"nos% Schweizerische Radio – und Fernsehgesellschaft, AG fur das Werbefernsehen, aj spolo"nos% 
Publisuisse SA odmietli ponuku, aby túto reklamu odvysielali.
 Federálny súd správnu #alobu zamietol z dôvodu, #e v&etky tri uvedené spolo"nosti postupovali v súlade so 
zákazom politickej reklamy ur"en!m federálnym zákonom o rádiu a televízii.
 Európsky súd pre $udské práva rozhodol, #e *vaj"iarsko poru&ili "l. 10 Dohovoru, lebo ne&lo o opatrenie 
nevyhnutné v demokratickej spolo"nosti. Pod$a názoru Súdu s%a#ovate$ nepredstavoval silnú finan"nú skupinu, 
ktorej cie$om by bolo obmedzi% nezávislos% vysielate$a, ovplyvni% verejnú mienku alebo ohrozi% rovnos% &ancí me-
dzi rôznymi spolo"ensk!mi silami. Práve naopak, s%a#ovate$ sa len chcel zú"astni% prebiehajúcej verejnej diskusie 
o ochrane a chove zvierat. Rovnako pod$a Súdu vnútro&tátne orgány nepeukázali „relevantn!m a dostato"n!m“ 
spôsobom, aké dôvody vo v&eobecnosti mohli odôvodni% legitímnos% zákazu reklamy politického charakteru  
a ospravedlni% zásah za dan!ch okolností prípadu.10 
 Z rozsudku Európskeho súdu pre $udské práva mo#no vyvodi% základné pravidlá prístupu do masmédií za 
ú"elom pluralizácie informácií roz&irovan!ch masmédiami: právo na prístupu do masmédií vznikne, ak zam!&$an! 
prejav nemá za cie$ obmedzi% nezávislos% vysielate$a, ovplyvni% verejnú mienku alebo ohrozi% rovnos% &ancí medzi 
rôznymi spole"ensk!mi silami. Podmienky nie sú kumulativne; sta"í, aby sa splnila jedna z nich a právo prístupu 
do masmédia nevznikne.
 V dosia$ uvedenom rozsahu úprav práva na odpove' alebo na opravu sa ponúka námietka, #e ide o osobit-
né právo zaru"ené vo vz%ahu k roz&irovaniu informácií televíznym vysielaním, ale opak preukazuje komparatívne 
ústavné právo. 

6 DRGONEC, J. 2008. Základy masmediálneho práva. Bratislava : Bratislavská vysoká &kola práva – Poradca podnikate$a, spol. 
s r.o., 2008. s. 280.
7 Oznámenie Ministerstva zahrani"n!ch vecí Slovenskej republiky ". 168/1998 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahrani"n!ch vecí 
Slovenskej republiky ". 345/2002 Z. z. Pod$a "l. 8: „1. Ka#dá zmluvná vysielacia strana zabezpe"í, aby ka#dá fyzická osoba alebo právnická 
osoba bez oh$adu na &tátnu príslu&nos% alebo miesto trvalého bydliska mala mo#nos% uplatni% právo na odpove' alebo domáha% sa iného prime-
raného opravného prostriedku, "i u# zákonného, alebo správneho, vo vz%ahu k programom vysielan!m vysielate$om podliehajúcim právnemu 
poriadku tejto zmluvnej strany pod$a "lánku 5. Osobitne zabezpe"í, aby "asové lehoty a iné úpravy na uplatnenie práva na odpove' umo#nili 
ú"inn! v!kon tohto práva. Ú"inn! v!kon tohto práva alebo in!ch primeran!ch zákonn!ch alebo správnych opravn!ch prostriedkov musí sa 
zabezpe"i% tak z h$adiska "asovej lehoty, ako i spôsobov uplatnenia. 2. S t!mto cie$om sa v pravideln!ch intervaloch a vhodn!mi prostriedkami 
v programovom v!stupe ozna"uje názov programovej slu#by alebo vysielate$a zodpovedného za túto programovú slu#bu.“
8 Smernica Rady ". 89/552/EHS z 3. októbra 1989 v znení smernice ". 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dop/(a 
smernica ". 89/552/EHS o koordinácii ur"it!ch ustanovení zákonov, in!ch právnych predpisov alebo správnych opatrení v "lensk!ch &tátoch 
t!kajúcich sa vykonávania "inností televízneho vysielania.
9 Recommendation Rec(2004)16 of the Committee of Ministers to member states on the right of reply in the new media environment.
10 Case of Verein gegen Tierfabriken Schweiz (Vgt) v. Switzerland. S%a#nos% ". 32772/02, § 75.

 Ústava Macedónskej republiky zaru"uje práva vo"i masmédiám – právo na odpove' ("l. 16 ods. 4), právo 
na opravu ("l. 16 ods. 5) aj právo masmédií na utajenie zdroja informácií ("l. 16 ods. 6). 
 Portugalská ústava v "l. 37 ods. 4 uvádza: „Právo na odpove' a na opravu, ako aj právo na od&kodnenie 
za utrpenú ujmu sa rovnako a ú"inne zaru"uje v&etk!m fyzick!m osobám, aj právnick!m osobám.“ +lánkom 40 
portugalskej ústavy sa okrem toho zabezpe"uje prístup do masmédií k$ú"ov!m subjektom politického #ivota:
 „(1) Politické strany, odborové organizácie, profesné organizácie a organizácie reprezentujúce hospo-
dárske záujmy majú právo na vysielací "as vo verejnom rozhlase a televízii pod$a kritérií zodpovedajúcich sile ich 
zastúpenia ur"en!ch zákonom.
  (2) Politické strany zastúpené v Zhroma#dení republiky, ktoré nie sú vo vláde, majú právo na vysielací 
"as vo verejnom rozhlase a televízii pod$a sily svojho zastúpenia, a majú aj právo na odpove' a na nesúhlasné 
stanovisko k politick!m vyhláseniam vlády, ktoré ustanoví zákon. V!kon t!chto práv bude rovnocenn! rozsahom 
a v!znamom právam poskytnut!m vláde. Politické strany zastúpené v regionálnych parlamentoch majú tie isté 
práva na úrovni svojich regiónov. 
  (3) Vo volebnom boji majú kandidáti právo na pravidelné a primerané vysielacie "asy v rozhlasov!ch a te-
levíznych staniciach s celo&tátnym a regionálnym dosahom, ktoré upraví zákon.“

  Prístup do masmédií prostredníctvom práva na odpove', práva na opravu alebo ak!mko$vek in!m práv-
ne v!znamn!m spôsobom nie je predmetom úpravy pod$a Ústavy SR. S prihliadnutím na ú"el t!chto práv, ktor! 
spo"íva vo vytváraní „ochrannej sféry“ alebo „sféry dostupnosti“ pre pluralitu informácií ako základn! znak vyh$a-
dávania a roz&irovania informácií v modernej spolo"nosti, ide o nedostatok, ktor! si nezaslú#i toleranciu. Treba 
v!slovne kon&tatova%, #e "l. 26 Ústavy SR nemô#e nav#dy zosta% v sú"asnej podobe, ktorú dostal prepísaním "l. 
10 Európskeho dohovoru o ochrane $udsk!ch práv a základn!ch slobôd súbe#ne s prepísaním "l. 19 Paktu OSN 
o ob"ianskych a politick!ch právach bez prihliadnutia na stav úpravy slobody prejavu v ústavn!ch textoch práv-
nych &tátov na sklonku 20. storo"ia.

 Ústavn! rozmer nemá iba ustanovenie podmienok pre prístup do masmédií. S digitalizáciou "innosti elek-
tronick!ch masmédií sa otvára aj iná otázka ústavnej relevancie.
  Pod$a tretej vety "l. 26 ods. 2 Ústavy SR: „Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa mô#e viaza% na po-
volenie &tátu.“ Toto ustanovenie bez pochybností nadväzuje na poslednú vetu "l. 10 ods. 1 Európskeho dohovoru 
o ochrane $udsk!ch práv a základn!ch slobôd, pod$a ktorého tento "lánok nebráni &tátom, aby vy#adovali ude$o-
vanie povolení rozhlasov!m, televíznym alebo filmov!m spolo"nostiam. Ú"elom oboch úprav bez pochybností 
je vytvorenie právneho základu pre duálny systém rozhlasového a televízneho vysielania zalo#eného na vysielaní 
verejnoprávnych masmédií zo zákona a na vysielaní súkromn!ch masmédií pod podmienkou dr#by licencie na 
vysielanie.
 Technick! v!voj spojen! s nahradením analógového vysielania digitálnym vysielaním vytvoril skutkov! 
základ pre zru&enie povo$ovacieho re#imu v "innosti elektronick!ch médií a jeho nahradenie registra"n!m re#i-
mom, teda pre unifikáciu &tátnej kontroly nad "innos%ou médií vo fáze ich vzniku. To sa nevyhnutne premietne aj 
do nasledujúcich fáz "innosti masmédií v spolo"nosti, lebo upustenie od vydávania licencií na elektronické vysie-
lanie sa musí odrazi% aj v zru&ení re#imu rozhodovania o pozastavení licencie a o od(atí licencie, ako aj v zru&ení 
súdneho prieskumu rozhodnutí orgánu ude$ujúceho licencie na elektronické vysielanie.
 Ustanovenie tretej vety "l. 26 ods. 2 Ústavy SR, aj posledná veta "l. 10 ods. 1 Európskeho dohovoru 
o ochrane $udsk!ch práv a základn!ch slobôd je formulovaná ako mo#nos%, dovolenie pre &tát podmieni% vstup do 
vysielania elektronick!ch masmédií udelením povolenia (licencie). Z povahy formulácie bez pochybností mo#no 
vyvodi%, #e nejde o povinnos% &tátu, tak#e nahradenie povo$ovacieho konania z obdobia analógového vysielania 
registra"n!m konaním v "asoch digitálneho konania sa nespája s nevyhnutnos%ou zmeni% "l. 26 ods. 2 Ústavy 
SR, resp. "l. 10 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane $udsk!ch práv a základn!ch slobôd. Na základe ústav-
nej úpravy, rovnako ako v súlade s poslednou vetou "l. 10 ods. 1 Dohovoru, sa mo#no odkloni% od pôvodného 
ú"elu oboch úprav, upusti% od povo$ovacieho konania pri vydávaní licencií na rozhlasové a televízne vysielanie 
a nahradi% ho registra"n!m konaním. Pri takom postupe sa tretia veta "l. 26 ods. 2 Ústavy SR, aj posledná veta  
"l. 10 ods. 1 Európskeho dohovoru o $udsk!ch právach a základn!ch slobodách stanú obsolétnou právnou normou.  
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Pravda, v prípade poslednej vety "l. 10 ods. 1 Dohovoru iba v "asti úpravy, lebo ude$ovanie povolení filmov!m 
spolo"nostiam nie je v prí"innej súvislosti s prechodom rozhlasového a televízneho vysielania na vysielanie 
s pomocou digitálnych technológií. Ak by v&ak orgány SR, resp. "lenské &táty Rady Európy zotrvali na po#ia-
davke udelenia licencie na rozhlasové a televízne vysielanie ako predpokladu vstupu do roz&irovania informácií 
prostredníctvom elektronick!ch masmédií, nezv!&ilo by iné ne# relevantnú normu "l. 26 ods. 2 Ústavy SR alebo 
"l. 10 ods. 1 Dohovoru vypusti%. 
 Za vykro"enie smerom pod$a prvej z uveden!ch alternatív mo#no ozna"i% ustanovenie druhej vety § 27 
ods. 4 zák. ". 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programov!ch slu#ieb a poskytovaní in!ch obsahov!ch slu-
#ieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektor!ch zákonov (zákon o digitálnom vysiela-
ní). V tejto norme sa uvádza: „Na udelenie licencie na digitálne vysielanie má #iadate$ právny nárok.“
 Súbe#ne s nastolením otázok ústavnoprávneho v!znamu sa s digitalizáciou vysielania elektronick!ch ma-
smédií mení v!znam zákona ". 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona ". 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskor&ích predpisov a zákona ". 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programo-
v!ch slu#ieb a poskytovaní in!ch obsahov!ch slu#ieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení 
niektor!ch zákonov (zákon o digitálnom vysielaní). V dobách analógového vysielania úlohu základného zákona 
upravujúceho "innos% elektronick!ch masmédií zohrával zákon o vysielaní a retransmisii. Zákon o digitálnom 
vysielaní existoval na periférii prame(ov masmediálneho práva. S prechodom na digitálne vysielanie sa karta ob-
racia. Úloha základného prame(a masmediálneho práva pre elektronické masmédiá prechádza na zákon o digi-
tálnom vysielaní. Zákon o vysielaní a retransmisii sa v "asti svojich ustanovení, predov&etk!m v úprave správneho 
konania pri rozhodovaní o licenciách na vysielanie, mení na obsolétny v&eobecne záväzn! právny predpis, v dô-
sledku "oho sa prirodzene zni#uje jeho v!znam.

Licencie na digitálne vysielanie
 Licencia na digitálne vysielanie je povolenie, ktoré opráv(uje jeho dr#ite$a v pásme vyhradenom pod$a  
§ 16 zákona o digitálnom vysielaní vysiela% jednu programovú slu#bu terestriálnym vysielaním na území Sloven-
skej republiky príslu&n!m &tandardom digitálneho príjmu v územnom rozsahu pod$a druhu udelenej licencie. 
Práva a povinnosti vypl!vajúce z licencie na digitálne vysielanie je jej dr#ite$ povinn! vykonáva% vo vlastnom mene, 
na vlastn! ú"et a na vlastnú zodpovednos%.
 Licencia na digitálne vysielanie, ktorá umo#(uje vysiela% programovú slu#bu, neopráv(uje jej dr#ite$a na 
digitálne terestriálne vysielanie rovnakej programovej slu#by v rôznych pásmach vyhraden!ch na tom istom území; 
to neplatí, ak sa dr#ite$ licencie dohodne s poskytovate$om multiplexu, #e na území, kde sa vysielanie progra-
movej slu#by prekr!va s in!m vysielaním rovnakej programovej slu#by, bude poskytovate$ multiplexu vykonáva% 
retransmisiu tejto programovej slu#by.
 Dr#ite$ licencie na digitálne vysielanie je vysielate$om.
 O zmenu, ktorú vysielate$ mô#e vykona% len so súhlasom Rady pre vysielanie a retransmisiu, mô#e vysie-
late$ po#iada% a# po získaní predchádzajúceho súhlasu Rady; Rada ude$uje súhlas rozhodnutím. Za zmenu, ktorú 
mô#e vysielate$ vykona% len so súhlasom Rady, sa pova#uje zmena, ktorej vykonanie bez získania predchádzajúce-
ho súhlasu Rady má za následok od(atie licencie na digitálne vysielanie.
 Základné rozdiely medzi podmienkami udelenia licencie na analógové vysielanie a na digitálne vysielanie 
spo"ívajú v tom, #e:

1. na udelenie licencie na analógové vysielanie nebol právny nárok, k!m na udelenie licencie na digitálne 
vysielanie má #iadate$ zákonom priznan! právny nárok;

2. licencia na digitálne vysielanie sa ude$uje na neur"it! "as (na ur"it! "as ju mo#no udeli% jedine vtedy, ak  
o to #iadate$ po#iada); licencia na analógové vysielanie sa ude$ovala na zákonom ur"en! "as – osem rokov 
na vysielanie rozhlasovej programovej slu#by, resp. dvanás% rokov na vysielanie televíznej programovej 
slu#by, pri"om zo zákonom ustanoven!ch dôvodov mo#no licenciu udeli% aj na krat&í "as;

3. licenciu na digitálne vysielanie mo#no udeli% aj verejnoprávnym vysielate$om, k!m licenciu na analógové 
vysielanie verejnoprávnym vysielate$om nebolo mo#né udeli%;

4. podmienky prístupu fyzickej osoby k licencii na digitálne vysielanie sú prísnej&ie, ne# boli podmienky 
na prístup fyzickej osoby k licencii na analógové vysielanie: licenciu na analógové vysielanie bolo mo#né 
udeli% fyzickej osobe, ktorá splnila dve zákonom ur"ené podmienky (1. má trval! pobyt alebo dlhodob! 
pobyt na území Slovenskej republiky, 2. má spôsobilos% na právne úkony v celom rozsahu). Licenciu na 
digitálne vysielanie mo#no udeli% iba fyzickej osobe, ktorá splní tri zákonom ur"ené podmienky (1. má 
trval! pobyt alebo prechodn! pobyt na území Slovenskej republiky, 2. má spôsobilos% na právne úkony 
v celom rozsahu, 3. nebola odsúdená za: a/ trestn! "in spáchan! v priamej súvislosti s vysielaním program-
ovej slu#by, b/ hospodársky trestn! "in, c/ trestn! "in proti majetku). 

Prevod licencie na digitálne vysielanie

 Licencia na digitálne vysielanie je neprevodite$ná na inú fyzickú alebo právnickú osobu, a to ani pri pre-
daji podniku alebo jeho "asti. 
 

Prechod licencie na digitálne vysielanie

 Licencia na digitálne vysielanie neprechádza na právneho nástupcu vysielate$a, neprechádza ani v rámci 
exekúcie a ani postupom pod$a osobitného predpisu, pokia$ zákon o digitálnom vysielaní neustanovuje inak. 
 Ak zomrie fyzická osoba, ktorá je vysielate$om, mô#u na základe jej licencie na digitálne vysielanie pokra-
"ova% v "innosti vysielate$a a# do skon"enia konania o dedi"stve

a. dedi"ia zo závetu a pozostal! man#el, aj ke' nie je dedi"om, ak je spoluvlastníkom majetku pou#ívaného 
na "innos% vysielate$a,

b. dedi"ia zo zákona, ak niet dedi"ov zo závetu,
c. pozostal! man#el, aj ke' nie je dedi"om, ak je spoluvlastníkom majetku pou#ívaného na "innos% vysielate$a 

a v "innosti vysielate$a nepokra"ujú dedi"ia, alebo
d. správca dedi"stva ustanoven! súdom. 

 Pokra"ova% v "innosti vysielate$a, ktor! zomrel, mô#e dedi" alebo pozostal! man#el, len ak sp/(a podmien-
ky pod$a &iestej hlavy &tvrtej "asti zákona o digitálnom vysielaní (pluralita informa"n!ch zdrojov, transparentnos% 
vlastníckych vz%ahov, obmedzenie vzájomného majetkového prepojenia, etc.) a podmienky t!kajúce sa transpa-
rentnosti majetkov!ch a personálnych vz%ahov pod$a osobitného predpisu a zárove( oznámi Rade pokra"ovanie 
v "innosti vysielate$a do jedného mesiaca od

a. úmrtia vysielate$a, ak ide o osobu dedi"a alebo pozostalého man#ela, alebo
b. ustanovenia súdom za správcu dedi"stva, ak ide o správcu dedi"stva ustanoveného súdom.

 Po skon"ení konania o dedi"stve, ak bola splnená podmienka pod$a § 30 ods. 3, mô#e na základe licencie 
na digitálne vysielanie udelenej vysielate$ovi, ktor! zomrel, pokra"ova% v "innosti vysielate$a len osoba pod$a § 
30 ods. 2 písm. a) a# c) zákona o digitálnom vysielaní, a to len ak do jedného mesiaca od skon"enia konania o de-
di"stve po#iada o zmenu licencie na digitálne vysielanie v osobe vysielate$a, a pokia$ ide o dedi"a, len vtedy, ak 
zárove( nadobudla v konaní o dedi"stve aj majetkov! podiel pou#ívan! na "innos% vysielate$a.
 

Od*atie licencie na digitálne vysielanie

 Od(atie licencie na digitálne vysielanie je predmetom úpravy v dvoch právnych re#imoch. V prvom práv-
nom re#ime Rada pre vysielanie a retransmisiu musí od(a% licenciu na digitálne vysielanie, ak sa splnia zákonom 
ur"ené podmienky.
 Rada odníme vysielate$ovi licenciu na digitálne vysielanie, ak

a. o jej od(atie vysielate$ písomne po#iada,
b. jej udelenie vysielate$ dosiahol na základe nepravdiv!ch údajov uveden!ch v #iadosti o udelenie licencie na 

digitálne vysielanie alebo v dokladoch prilo#en!ch k tejto #iadosti, alebo
c. to ustanovuje zákon o digitálnom vysielaní.
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 Rada odníme oprávnenému vysielate$ovi licenciu na digitálne vysielanie aj vtedy, ak sa bez predchádza-
júceho súhlasu Rady uskuto"ní prevod podielu na základnom imaní oprávneného vysielate$a alebo podielu na 
hlasovacích právach oprávneného vysielate$a

a. v rozsahu prevy&ujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného 
vysielate$a po"as trvania platnosti licencie,

b. v "ase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na digitálne 
vysielanie, ak ide o oprávneného vysielate$a rozhlasovej programovej slu#by, alebo

c. v "ase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na digitálne 
vysielanie, ak ide o oprávneného vysielate$a televíznej programovej slu#by.

 V druhom právnom re#ime sa Rade pre vysielanie a retransmisiu priznáva právo úvahy, "i licenciu odníme, 
ak sa splnili zákonom ur"ené podmienky od(atia licencie.

 Rada mô#e vysielate$ovi licenciu na digitálne vysielanie od(a%, ak
a. poru&il podmienky licencie na digitálne vysielanie a povinnosti via#uce sa na jej udelenie pod$a § 24 záko-

na o digitálnom vysielaní,
b. bol na jeho majetok vyhlásen! konkurz,
c. poru&il zákaz prevodu licencie na inú fyzickú alebo právnickú osobu alebo
d. prestal sp/(a% niektorú z podmienok na udelenie licencie na digitálne vysielanie.

 Ak Rada licenciu na digitálne vysielanie od(ala z iného právneho dôvodu ne# na písomnú #iados% vysie-
late$a, mô#e vysielate$, ktorému sa licencia od(ala, opätovne po#iada% o udelenie licencie na digitálne vysielanie 
najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia rady o od(atí licencie na digitálne vysielanie.

Zánik licencie na digitálne vysielanie

 Licencia na digitálne vysielanie ex lege zaniká
a. uplynutím "asu, na ktor! bola licencia na digitálne vysielanie udelená,
b. odo d(a zániku právnickej osoby, ktorá je dr#ite$om licencie na digitálne vysielanie, 
c. smr%ou fyzickej osoby, ktorá je dr#ite$om licencie na digitálne vysielanie, alebo odo d(a, v ktorom neboli 

splnené podmienky prechodu licencie na digitálne vysielanie na dedi"a, pozostalého man#ela alebo 
správcu dedi"stva ustanoveného súdom,

d. uplynutím 60 dní odo d(a, v ktorom mal vysielate$ poda% návrh na zápis "innosti do obchodného registra 
a neurobil tak, 

e. odo d(a právoplatnosti rozhodnutia Rady o od(atí licencie na digitálne vysielanie, 
f. odo d(a právoplatnosti rozhodnutia Rady o ulo#ení sankcie, ktor!m sa vysielate$ovi od(ala licencia na 

digitálne vysielanie za záva#né poru&enie povinnosti pod$a osobitného predpisu. 
 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu
v licen#nom konaní pre digitálne vysielanie

 Základné právo na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy súdom priznané "l. 46 
ods. 2 Ústavy SR sa t!ka aj rozhodnutí vydan!ch v licen"nom konaní pre digitálne vysielanie. Za t!m ú"elom zákon 
o digitálnom vysielaní priznal #iadate$ovi o udelenie licencie právo poda% opravn! prostriedok na Najvy&&í súd SR. 
 0iadate$ mô#e poda% opravn! prostriedok proti rozhodnutiu o:

 - udelení licencie na digitálne vysielanie,
 - zamietnutí #iadosti na udelenie licencie,
 - neudelení súhlasu na zmenu licencie na digitálne vysielanie,
 - zamietnutí #iadosti o zmenu licencie na digitálne vysielanie,
 - zamietnutí zmeny licencie na digitálne vysielanie,
 - zmene licencie na digitálne vysielanie,
 - od(atí licencie.

 Opravn! prostriedok mo#no poda% v lehote 15 dní odo d(a doru"enia rozhodnutia Rady. Zákon nedovo-
$uje súdu, aby odpustil zme&kanie lehoty na podanie opravného prostriedku.
 Ústavné právo na preskúmanie rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu súdom sa neobmedzuje na 
rozhodnutia Rady o pridelení, zmene alebo od(atí licencie na vysielanie. Aj ostatné rozhodnutia, ktor!mi Rada 
uplatní zákon, mo#no napadnú% opravn!m prostriedkom na Najvy&&om súde SR.

Pluralita informácií a prieh$adnos% majetkov!ch 
a personálnych vz%ahov vo vysielaní pod$a zákona 
o digitálnom vysielaní 
 Roz&irovanie informácií prostredníctvom desiatok "i dokonca stoviek vysielate$ov vstupujúcich do ma-
smediálneho priestoru s vyu#itím digitalizácie zásadne mení v!znam organizácie a ochrany duálneho vysielania. 
V prostredí digitálneho vysielania v!razne klesá mo#nos% monopolizácie informácií &tátom a vzrastá v!znam 
ochrany plurality informácií pred ovládnutím roz&irovan!ch informácií nieko$k!mi subjektmi súkromného práva, 
"i u# pôjde o nieko$ko fyzick!ch osôb, alebo o obmedzen! okruh právnick!ch osôb. Namiesto otázky zabezpe"e-
nia duálneho vysielania v digitálnej ére získava aktuálnos% ochrana pred monopolizáciou my&lienok a informácií 
súkromn!mi osobami.
 „Sloboda prejavu sa spravidla vníma ako sloboda komunikova% svoje názory &irokému publiku. A tu vzniká 
ilúzia tejto slobody... Sloboda prejavu si toti# konkuruje s inou mocnej&ou slobodou, so slobodou vlastníctva. 
Prejav, nech je to ktoko$vek, sa nedostane k &irokej verejnosti bez pomoci masov!ch oznamovacích prostriedkov... 
Z h$adiska slobody prejavu to znamená, #e ka#d! má skuto"nú vo$nos% roz&irova% svoje názory 'alej ne# k susedo-
vi za predpokladu, #e vlastní alebo kontroluje masové oznamovacie prostriedky.“11

 „Z h$adiska budovania a rozvíjania demokratickej spolo"nosti je ve$mi dôle#ité, aby sa vplyv a pôsobenie 
oznamovacích prostriedkov nemonopolizovalo v rukách t!ch, ktorí majú moc. Aby sa znovu nepotvrdilo, #e kto 
má monopol tla"e, rozhlasu a televízie, má monopol pravdy, a kto má monopol pravdy, má monopol moci.“12

 
Pluralita informa#n&ch zdrojov

 Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie by% vysielate$om a sú"asne poskytova% terestriálny multiplex 
na území Slovenskej republiky.
 Toto obmedzenie sa nevz%ahuje na poskytovate$a multiplexu poskytujúceho terestriálny multiplex, ktor! 
je zárove( vysielate$om monotypovej programovej slu#by ur"enej v!hradne na vlastnú propagáciu. 
 

Obmedzenie vzájomného majetkového prepojenia a personálneho prepojenia

 Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi oprávnen!mi vysielate$mi sa zakazuje.
 Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi poskytovate$om multiplexu poskytujúceho terestri-
álny multiplex a vysielate$om sa zakazuje. To sa nevz%ahuje, ak to nevylu"uje osobitn! predpis, na personálne 
prepojenie alebo majetkové prepojenie medzi poskytovate$om multiplexu a

a. oprávnen!m vysielate$om s regionálnou televíznou licenciou alebo lokálnou televíznou licenciou, 
ak poskytovate$ multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje in! terestriálny multiplex,

11 KNAPP, V. Antinomie a iluze svobody projevu. AUC Iuridica, 1996, ". 1 – 2, s. 89.
12 PALÚ*, I. Sloboda prejavu, zhroma#'ovania a zdru#ovania (Ústavnoprávna koncepcia a predpoklady realizácie). Acta Iuridica 
Cassoviensia. Ko&ice, 1993, ". 19, s. 67.
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b. oprávnen!m vysielate$om s regionálnou rozhlasovou licenciou alebo lokálnou rozhlasovou licenciou, 
ak poskytovate$ multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje in! terestriálny multiplex,

c. vysielate$om rozhlasovej programovej slu#by, ak poskytovate$ multiplexu poskytuje terestriálny multiplex 
len v rozhlasovom pásme alebo analógovom pásme.

 
Transparentnos% vlastníckych vz%ahov

 Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s opráv-
nen!m vysielate$om s celoplo&nou televíznou licenciou alebo celoplo&nou rozhlasovou licenciou, nesmie by% ma-
jetkovo prepojená s poskytovate$om multiplexu.
 Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s opráv-
nen!m vysielate$om s regionálnou televíznou licenciou alebo regionálnou rozhlasovou licenciou, nesmie by% ma-
jetkovo prepojená s viac ako jedn!m poskytovate$om multiplexu.
 Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie by% majetkovo prepojená s viacer!mi poskytovate$mi multi-
plexu v prípade, #e

a. signál v&etk!ch multiplexov poskytovate$ov multiplexu, s ktor!mi je táto osoba majetkovo prepojená, by 
mohlo prijíma% viac ako 50 % obyvate$ov Slovenskej republiky, alebo

b. poskytovatelia multiplexu, s ktor!mi je táto osoba majetkovo prepojená, poskytujú multiplex vo viac ako 
polovici paraleln!ch frekven"n!ch vyhradení v príslu&nom frekven"nom pásme.

 Vy&&ie uvedené podmienky sa nevz%ahujú na majetkové prepojenie a personálne prepojenie s poskytova-
te$om multiplexu, ktor! na území Slovenskej republiky poskytuje len miestny multiplex alebo terestriálny multi-
plex len v rozhlasovom pásme alebo len v analógovom pásme.
 

Sie% miestnych multiplexov

 Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie poskytova% viac miestnych multiplexov, ak by signál v&etk!ch 
miestnych multiplexov, ktoré poskytuje, mohlo prijíma% viac ako 30 % obyvate$ov Slovenskej republiky.
 Poskytovatelia multiplexu nesmú vytvori% sie% miestnych multiplexov, ak by ju mohlo prijíma% viac ako 30 
% obyvate$ov Slovenskej republiky; za sie% miestnych multiplexov sa pova#uje spolo"né &írenie signálu multiplexu 
alebo spolo"né &írenie vysielania programovej slu#by koncovému u#ívate$ovi, ktoré nie je jeho retransmisiou.
 

Posudzovanie majetkového prepojenia a personálneho prepojenia

 Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u vysielate$a posudzuje Rada pre vysielanie a retransmisiu.
 Vysielate$ alebo iná osoba je povinná na po#iadanie predlo#i% Rade na posúdenie doklady potrebné na 
preukázanie splnenia podmienok a obmedzení ur"en!ch zákonom.
 Ak sa preuká#e, #e vysielate$ nesp/(a podmienky ustanovené zákonom, Rada pre vysielanie a retransmisiu 
ur"í vysielate$ovi primeranú lehotu na nápravu. Ak v ur"enej lehote nenastane náprava, Rada odníme vysielate$ovi 
licenciu na digitálne vysielanie.
 Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u poskytovate$a multiplexu posudzuje Telekomunika"n! 
úrad SR.
 Poskytovate$ multiplexu alebo iná osoba je povinná na po#iadanie predlo#i% úradu na posúdenie doklady 
potrebné na preukázanie splnenia podmienok a obmedzení ur"en!ch zákonom. Ak sa preuká#e, #e poskytovate$ 
nesp/(a podmienky ustanovené zákonom, Telekomunika"n! úrad SR ur"í poskytovate$ovi multiplexu primeranú 
lehotu na nápravu. Ak v ur"enej lehote nenastane náprava, úrad zru&í poskytovate$ovi multiplexu terestriálne pre-
vádzkové povolenie.

 

Zodpovednos% za "innos% elektronick!ch masmédií
 Právna zodpovednos% je nepríjemn!m, ale nevyhnutn!m prvkom ka#dej právnej úpravy. Bez ur"enia zod-
povednosti za protiprávne správanie právna úprava stráca zmysel, ale aj svoj ú"el. Právna úprava, ktorá nie je za-
bezpe"ená zodpovednos%ou, je zbyto"ná, navodzuje zdanie o právnej povahe vz%ahov, ktoré v skuto"nosti právne 
nie sú. V súlade s nevyhnutnos%ou „zodpovednostného krytia“ platná právna úprava digitálneho vysielania ur"uje 
in&titúcie s právomocou dba% o dodr#anie právnych noriem aj sankcie za ich poru&enie.
 Rada pre vysielanie a retransmisiu je orgánom verejnej moci, ktor! v mene Slovenskej republiky zabez-
pe"uje dodr#ovanie zákona o vysielaní a retransmisii. Rada je pri ukladaní sankcií obmedzená zákonom. Obme-
dzenie spo"íva v tom, #e ak dôjde k poru&eniu zákona, Rada nemá mo#nos% úvahy, "i uplatní zodpovednos% proti 
tomu, kto zákon poru&il. Rada dokonca nemá mo#nos% úvahy ani o tom, ktorú zo sankcií vyberie. Zákon usta-
novuje podmienky pre uplatnenie jednotliv!ch sankcií. Ak sa podmienky splnia, Rada má povinnos% uplatni% tú 
sankciu, ktorej podmienky sa splnili. Úvaha Rady sa obmedzuje na ur"enie v!&ky konkrétnej sankcie, ak zákon 
ustanovil rozpätie sankcie. T!ka sa to predov&etk!m pokút, ale mo#nos% úvahy má Rada aj ke' rozhodne o poza-
stavení vysielania programu alebo jeho "asti, kde zákon dovo$uje pozastavi% vysielanie programu „najviac na 30 
dní“, "o vo fáze aplikácie práva poskytuje Rade príle#itos% rozhodnú%, "i pozastaví vysielanie programu alebo jeho 
"asti na jeden de( alebo na viac dní v maximálnom trvaní 30 dní.
 Za poru&enie povinnosti ulo#enej zákonom o vysielaní a retransmisii alebo osobitn!mi predpismi Rada 
pre vysielanie a retransmisiu ukladá tieto sankcie:

a. upozornenie na poru&enie zákona,
b. odvysielanie oznamu o poru&ení zákona,
c. pozastavenie vysielania programu alebo jeho "asti, 
d. pokutu, 
e. od(atie licencie za záva#né poru&enie povinnosti. 

 Sankcie sa navzájom odli&ujú ur"ením subjektu, ktor! zákon dovo$uje postihnú% sankciou.13 

 Poru&enie zákona o digitálnom vysielaní sa sankcionuje jedinou formou sankcie – pokutou.
 Právomoc uklada% pokuty za poru&enie zákona o digitálnom vysielaní má nieko$ko orgánov verejnej moci:

1. Ministerstvo kultúry SR,
2. Ministerstvo financií SR,
3. Telekomunika"n! úrad SR,
4. Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 Ka#d! z t!chto orgánov nemá mo#nos% úvahy, "i ulo#í pokutu za poru&enie zákona o digitálnom vysielaní, 
ak k nemu do&lo. Správna úvaha v&etk!ch uveden!ch orgánov je obmedzená na úvahu o tom, akú vysokú pokutu 
za poru&enie zákona ulo#í, pri"om pokuta nesmie presiahnu% hornú hranicu sadzby ur"enej zákonom.
 Ministerstvo kultúry SR ulo#í pokutu do 5 000 Sk poskytovate$ovi obsahovej slu#by, ktorá nie je mul-
tiplexom, programovou slu#bou ani retransmisiou, za poru&enie niektorej z povinností pod$a § 14, ak nedo&lo 
k odstráneniu nezákonného stavu v lehote ur"enej vo v!zve na odstránenie nezákonného stavu.
 Ministerstvo financií ulo#í pokutu do 5 000 Sk orgánu verejnej správy za poru&enie povinnosti pod$a § 7 
zákona o digitálnom vysielaní, ak nedo&lo k odstráneniu nezákonného stavu v lehote ur"enej vo v!zve na odstrá-
nenie nezákonného stavu.
 Pokutu mo#no ulo#i% do jedného roku odo d(a, ke' sa Ministerstvo kultúry SR alebo Ministerstvo financií 
SR o poru&ení povinnosti zverenej do jeho právomoci dozvedelo, najneskôr v&ak do troch rokov odo d(a, ke' 
k poru&eniu povinnosti do&lo.
 Ak zákon o digitálnom vysielaní neustanovuje inak, na konanie o ulo#ení pokuty sa vz%ahujú v&eobecné 
predpisy o správnom konaní. 

13 Podrobnej&ie DRGONEC, J. 2008. Základy masmediálneho práva. Bratislava : Bratislavská vysoká &kola práva – Poradca 
podnikate$a, spol. s r.o., 2008. s. 436 – 444.
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  Telekomunika"n! úrad ulo#í SR poskytovate$ovi multiplexu za poru&enie povinnosti pod$a
a. § 9 ods. 2 pokutu do 200 000 Sk,
b. § 10 ods. 1 pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
c. § 11 ods. 1 písm. a) pokutu od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk,
d. § 11 ods. 1 písm. b) pokutu od 1 000 Sk do 200 000 Sk,
e. § 11 ods. 1 písm. c) pokutu od 20 000 Sk do 200 000 Sk,
f. § 11 ods. 1 písm. d) pokutu od 20 000 Sk do 500 000 Sk,
g. § 11 ods. 2 písm. a) pokutu od 1 000 Sk do 100 000 Sk,
h. § 11 ods. 2 písm. b) pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk.

 Telekomunika"n! úrad SR ulo#í pokutu od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk tomu, kto poru&í povinnos% pod$a 
§ 54 ods. 5.
 Pokutu mô#e úrad ulo#i% do dvoch rokov odo d(a zistenia poru&enia povinnosti, najneskôr v&ak do &tyroch 
rokov odo d(a poru&enia povinnosti.

 Rada pre vysielanie a retransmisiu ulo#í oprávnenému vysielate$ovi alebo verejnoprávnemu vysielate$ovi 
za poru&enie povinnosti pod$a

a. § 13 ods. 1 pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk,
b. § 28 ods. 2 pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk,
c. § 28 ods. 4 pokutu od 5 000 Sk do 200 000 Sk.

 Rada ulo#í pokutu od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk tomu, kto poru&í povinnos% pod$a § 54 ods. 2.
 Ak zákon o digitálnom vysielaní neustanovuje inak, Rada pre vysielanie a retransmisiu pri ulo#ení pokuty 
postupuje pod$a zákona o vysielaní a retransmisii. 

 „Prevedenie“ zákona o vysielaní a retransmisii do kategórie obsolétnych v&eobecne záväzn!ch právnych 
predpisov sa dr#ite$om licencií na vysielanie a novinárom mô#e zda% osobitne prí%a#livé pri poh$ade na reduk-
ciu zákonom ur"en!ch druhov sankcií za protiprávne správanie pri upustení od úpravy zákona o vysielaní a re-
transmisii. Sotva mô#e ís% o trval! stav. Právnym ú"inkom takého postupu by bola zásadná zmena v koncepcii 
zodpovednosti za zneu#itie slobody prejavu, ktorá je %a#iskom právnej zodpovednosti v masmediálnom práve. 
Zú#enie verejnoprávnej zodpovednosti na postih vo forme pokuty má jedin! mo#n! následok – v!lu"nú ochranu 
práv a slobôd osôb prostredníctvom súkromnoprávnej zodpovednosti. Skôr ako by sa taká zmena naozaj udiala, 
treba ve$mi dôkladne zvá#i%, "i slovenská spolo"nos% je nato$ko vyspelá, aby zodpovednos% krytá v podstate iba 
súkromnoprávnou sankciou bola primeraná predvídate$n!m formám protiprávneho správania spätého so zneu#i-
tím slobody prejavu. Alternatívou pre prípad zru&enia zákona o vysielaní a retransmisii a jeho v"lenenia do zákona 
o digitálnom vysielaní je prevedenie jednotliv!ch druhov sankcií zo zákona o vysielaní a retransmisii do zákona 
o digitálnom vysielaní.

Záver
 Hypertrofiu právneho poriadku zaprí"inenú nadbytkom v&eobecne záväzn!ch právnych predpisov mo#no 
zaradi% k v&eobecne známym skuto"nostiam. Digitalizácia elektronick!ch masmédií nenasto$uje iba po#iadavky 
na doplnenie Ústavy SR v úprave "l. 26, ale vytvára tie# príle#itos% na redukciu po"tu prame(ov masmediálneho 
práva so silou zákona. Zákon ". 308/2000 Z. z. sa s prechodom od analógového vysielania na digitálne vysielanie 
stal v "asti svojej úpravy neupotrebite$n!m, a preto nadbyto"n!m. V tej "asti, ktorá ani po ukon"ení prechodu na 
digitálne vysielanie nestratí v!znam, by sa zmenou zákona táto úprava dala prenies% do zákona ". 220/2007 Z. z. 
a v zostávajúcej "asti (jedenásta "as% o správnom konaní vo veciach masmediálnych licencií a nasl.) zru&i%. Netreba 
prehliadnu% ani to, #e koncepcia práv a povinností verejnoprávnych masmédií sa o"ividne zakladá na predsta-
ve o ich pôsobení v re#ime analógového vysielania a jeho právnej úpravy zákonom o vysielaní a retransmisii, "o 
preukazuje formulácia § 13 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní: „Povinnosti pod$a odseku 1 sa vz%ahujú aj na 
verejnoprávneho vysielate$a, ak je dr#ite$om licencie na digitálne vysielanie.“ Spojením právnych úprav dosia$ 

ur"en!ch zákonom o vysielaní a retransmisii a zákonom o digitálnom vysielaní do jedného zákona by sa zv!&il pre-
h$ad v platnom masmediálnom práve aj právna istota spojená s interpretáciou a aplikáciou noriem masmediálneho 
práva. Zanedba% ani romantizova% v&ak nemo#no zodpovednos% za protiprávne správanie masmédií, pre ktorú ako 
neprijate$né mo#no hodnoti% vytvorenie takého systému zodpovednosti, z ktorého by sa stratili sankcie ustanove-
né zákonom o vysielaní a retransmisii.
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