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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

 

Materiály na rokovanie HSR SR   
dňa 20. augusta 2012 

         č. 8) 

      

Návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  

 
 

Všeobecne k návrhu :  
 

Návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012.  

Rozhlas a televízia Slovenska zabezpečuje kvalifikovaný a špecifický, v domácom i medzinárodnom kontexte 

nezastupiteľný druh programovej služby vykonávanej v záujme verejnosti a v záujme zachovania a šírenia národného kultúrneho 

dedičstva. Význam a nezastupiteľnosť programových služieb verejnoprávneho vysielateľa sa posilňuje najmä tým, že tieto 

zabezpečujú napĺňanie ústavného práva občanov na informácie.  

Návrh zákona nadväzuje na súčasnú právnu úpravu vyberania, platenia a vymáhania úhrady, ktorú predstavuje článok 

I zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. (ďalej len „zákon č. 68/2008 Z. z.“), ktorý je s účinnosťou k 1. 

januáru 2013 zrušený zákonom č. 397/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii 

Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony, avšak zároveň prináša viaceré zmeny, 

ktoré súvisia so zlúčením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu do jednej verejnoprávnej inštitúcie alebo ktorých cieľom je 

zefektívniť výber a vymáhanie úhrady. 

Prijatím predloženého návrhu zákona sa ponechá v platnosti existujúci systém financovania verejnoprávneho 

vysielateľa založený na úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového 

vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“) a príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok poskytovaného na základe zmluvy so štátom, ktorý je určený na uskutočnenie programov vo verejnom 

záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo na úhradu výdavkov na zabezpečenie rozhlasového vysielania 

do zahraničia.  

Navrhovaná právna úprava sa predkladá s cieľom zachovať nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa, ktorá by bola do 

veľkej miery ohrozená v prípade, ak by hlavným príjmom Rozhlasu a televízie Slovenska bol príspevok zo štátneho rozpočtu 

a táto verejnoprávna inštitúcia by bola od neho existenčne závislá. Navyše Rozhlas a televízia Slovenska v zmysle zákona 

poskytuje službu verejnosti v oblasti vysielania, ktorá je charakteristická tým, že je univerzálne určená verejnosti, a preto by mala 

byť verejnosťou taktiež financovaná. Je dôležité zachovať vzájomnú väzbu medzi divákmi a poslucháčmi Rozhlasu a televízie 
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Slovenska a Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorá sa vytvára práve tým, že samotní poslucháči a diváci sa prostredníctvom 

platenia úhrady priamo podieľajú na financovaní služby, ktorá im je určená.   

Predmetom predkladaného návrhu zákona je úprava platenia, vyberania a vymáhania úhrady. Návrh zákona obsahuje 

legálnu definíciu pojmu platiteľ úhrady, v zmysle ktorej je platiteľom fyzická osoba, ktorú eviduje dodávateľ elektriny v evidencii 

odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo 

v rodinnom dome a zamestnávateľ, ktorý zamestnáva v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu aspoň troch 

zamestnancov. Navrhuje sa, aby vyberateľnom a zároveň príjemcom úhrady bol Rozhlas a televízia Slovenska, nakoľko 

existencia spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je zriadená za účelom výberu úhrady iba pre jedného verejnoprávneho 

vysielateľa nie je opodstatnená. Príjmy z úhrady a príjmy z pokút za nezaplatenú úhradu je verejnoprávny vysielateľ oprávnený 

použiť výlučne na finančné zabezpečenie služieb verejnosti poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti 

rozhlasového a televízneho vysielania a príjmy z úhrady aj na zabezpečenie výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a na 

vymáhanie úhrady a pokút. Návrh zákona ustanovuje sadzbu úhrady, ktorá je pre platiteľa podľa § 3 ods. 1 písm. a) stanovená 

na 4,64 eura. Sadzba úhrady platiteľa, ktorý je zamestnávateľom sa odvíja od počtu jeho zamestnancov v pracovnom pomere 

alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Predkladaným návrhom zákona sa taktiež ustanovujú podmienky, za ktorých je platiteľ 

úhrady oslobodený od povinnosti platiť úhradu alebo mu vzniká nárok na zníženú sadzbu úhrady na polovicu. Povinnosť platiť 

úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, 

a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Na účely výberu úhrady a kontroly platenia úhrady vedie 

vyberateľ úhrady evidenciu platiteľov, ktorá obsahuje návrhom zákona ustanovené údaje. Obsahom návrhu zákona je tiež úprava 

povinností vznikajúcich jednotlivým subjektom v súvislosti s vedením evidencie platiteľov, ako aj úprava postupu vyberateľa 

úhrady pri vymáhaní nezaplatenej úhrady. Vyberateľ úhrady je povinný, okrem prípadov ustanovených návrhom zákona, 

uplatňovať si nárok na zaplatenie úhrady na súde. 

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na rozpočty 

vyšších územných celkov, rozpočty obcí,  

na zamestnanosť, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a na podnikateľské prostredie. Prijatie navrhovaného 

zákona bude mať sociálne vplyvy.   

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

a s právom Európskej únie. 

Predkladaný materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a predkladá sa s rozporom 
s Ministerstvom financií SR. 
 
 

Stanovisko AZZZ SR : 

AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie. 

Záver :  

AZZZ SR odporúča predložiť materiál na ďalšie legislatívne konanie. 

 


