Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☐
Materiál legislatívnej povahy
☒
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

máj 2020

2. Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál z dôvodu identifikovania problémov pri aplikácii
niektorých všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v
čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením
COVID-19.
Návrhom zákona sa menia a dopĺňajú:
- zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č.
374/2013 Z. z.,
- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových
služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013
Z. z. v znení neskorších predpisov a
- zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych
podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu

ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa, a zároveň ponúknuť vhodné (náhradné) alternatívy pre tých, ktorí sa
mali podujatia zúčastniť.
Ďalej je cieľom návrhu zákona optimalizovať odvodovú povinnosť do umeleckých fondov zriadených zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov na obdobie do 31. decembra
2020, resp. vzniknutú k roku 2020, a to predovšetkým pozastavením povinnosti zrážať umelcom 2%-ný
príspevok do týchto umeleckých fondov. Všeobecne od umeleckých fondov prispievatelia spravodlivo
očakávajú tiež plnenie sociálnej funkcie v krízovom čase. Návrh zákona preto umožňuje širší prístup k
sociálnej podpore pre umelcov.
Mimoriadna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 spôsobuje prepad tržieb vo výške 60-80 % u
väčších rádií a vo výške 80-100% u malých lokálnych rádií. Uvedený výpadok príjmov ohrozuje existenciu
trhu súkromných rozhlasových vysielateľov, ktoré v súčasnej dobe plnia aj nezastupiteľnú úlohu medzi
relevantnými a dôveryhodnými informačnými zdrojmi. Preto je cieľom návrhu zákona umožnenie prípravy
rádií na konsolidáciu trhu a efektívne využívanie frekvenčného spektra aj na rozhlasové vysielanie, tým, že
právna úprava umožní aby jeden vysielateľ mal viacero programových služieb. Takáto úprava umožní rozvoj
služieb už na jeseň 2020, čo by mohlo napomôcť stabilizácii trhu rozhlasového vysielania bezprostredne po
odznení krízovej situácie.
Cieľom návrhu zákona je aj zjednocujúca úprava vybraných procesných lehôt v rámci činností
Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ako aj
zjednocujúca úprava administratívnych procesov a náležitostí v uvedených fondoch sledujúc ich zjednodušenie
v záujme možnej efektívnejšej reakcie k období krízovej situácie. V danom kontexte je potrebné uviesť, že
práve uvedené fondy predstavujú efektívny nástroj na zmierňovanie negatívnych dopadov krízy na kultúrnu
obec v širokom zábere.
V dôsledku aktuálnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 je pozastavená aj produkcia filmov
zaradených do mechanizmu podpory audiovizuálneho priemyslu poskytovanej Audiovizuálnym fondom. Z
uvedeného dôvodu návrh zákona umožňuje na základe písomného oznámenia žiadateľa prerušiť plynutie lehoty
platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu na stanovenú dobu.

4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh sa bude priamo dotýkať
- usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a ich zmluvných partnerov a účastníkov (návštevníkov)
verejných kultúrnych podujatí
- príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov
- Literárneho fondu
- Hudobného fondu
- Fondu výtvarných umení
- vysielateľov rozhlasových programových služieb
- Audiovizuálneho fondu
- Fondu na podporu umenia
- Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
- žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu
umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
- žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z Literárneho fondu, Hudobného fondu a Fondu
výtvarných umení

5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Pri vypracovaní návrhu zákona neboli zvažované žiadne alternatívne riešenia.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu

s odôvodnením.
Materiál sa netýka transpozície práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
Vplyv na podnikateľské prostredie je pozitívny aj negatívny súčasne, pri sčítaní týchto vplyvov ide o nulový
vplyv, pričom pozitívna zmena sa potenciálne týka väčšej skupiny podnikateľov ako negatívna. Podrobnosti
uvádza Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.

11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Anton Škreko, PhD., generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR,
anton.skreko@culture.gov.sk

12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného
pripomienkového konania

