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RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava 

Rozhodnutie č.: TD/6/ROL/03/2011                           Bratislava, dňa 25.01.2011 
Správne konanie č.: 288-PLO/O-4692/2010                                                  Doložka právoplatnosti : 
   
 
 
 
 
 
  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 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 (ďalej aj „zákon č. 
220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní“), v správnom konaní č. 288-PLO/O-4692/2010 s vysielateľom 
s licenciou č. TD/6, účastníkom konania:  
 
TV 5 s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 220/2007 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie :  
 
I. Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
 
účastníkovi konania licenciu č. TD/6 z dôvodu, že dňa 23.07.2010, t.j. v čase do 24 mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie č. TD/6 previedol obchodný podiel na 
základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa z prevodcu JUDr. Ernesta 
Deáka na nadobúdateľa Martinu Požgayovú.  
 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 288-PLO/O-4692/2010 v časti možného naplnenia skutkovej podstaty podľa 
ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní z dôvodu, že odpadol 
dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
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O d ô v o d n e n i e: 
 
V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 308/2000 Z. z., Rada je orgánom verejnej správy, ktorého 
prvoradým poslaním je presadzovať záujmy verejnosti, pričom dohliada na dodržiavanie právnych 
predpisov   upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na 
požiadanie a vykonáva  štátnu  správu v oblasti vysielania a retransmisie v rozsahu vymedzenom cit. 
zákonom. 
 
Do pôsobnosti Rady patrí aj ukladanie sankcií vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie, 
stanovených § 64 až 67 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom na konanie podľa § 63 ods. 2 zákona č. 
220/2007 Z. z.  sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej aj „zákon 
č. 71/1967 Zb.“), s výnimkou ustanovení § 49, § 53, § 54, § 56 až 68. 
 

*            *            * 
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 28.09.2010 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči spoločnosti 
TV 5 s.r.o., Bratislava (ďalej aj „účastník konania“), vysielateľovi s licenciou č. TD/6 vo veci možného 
naplnenia skutkovej podstaty podľa: 

I. ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní - 
uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na 
hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej 
hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania 
platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady, 

II. ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní - 
uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na 
hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na digitálne vysielanie bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady, ak ide o oprávneného vysielateľa televíznej programovej 
služby. 

 
Oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 18.10.2010. Na základe 
tejto skutočnosti sa začalo správne konanie č. 288-PLO/O-4692/2010 vo veci dohľadu nad dodržiavaním 
zákona č. 220/2007 Z. z. Začatie správneho konania bolo účastníkovi konania riadne oznámené a súčasne 
bol vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona 
č. 71/1967 Zb. k predmetu správneho konania zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy. Súčasne 
bol upozornený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj 
bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce 
podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 
Dňa 22.10.2010 bolo Rade doručené vyjadrenie účastníka konania. 
 
Vzhľadom na nutnosť zistenia presného a úplného skutkového stavu, účastník konania bol listom zo dňa 
29.10.2010 požiadaný o predloženie relevantných dokladov a údajov k prevodom obchodných podielov. 
Uvedené doklady v neoverenej kópii boli Rade doručené dňa 12.11.2010. 
 
Na žiadosť Rady údaje a doklady potrebné pre rozhodnutie vo veci boli Okresným súdom Bratislava I. 
(ďalej len „súd“) doručené Rade dňa 30.12.2010. 
 
Podkladmi pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní boli skutočnosti všeobecne známe 
správnemu orgánu z úradnej činnosti v rámci správnych konaní č. 213-PLO/D-3435/2010, 246-PLO/D-
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4177/2010, 247-PLO/D-4177/2010, 287-PLO/O-4691/2010, údaje a doklady doručené súdom 
a vyjadrenie účastníka konania zo dňa 22.10.2010. 
 
Rada sa po získaní všetkých podkladov pre rozhodnutie oboznámila so skutkovým stavom a v danej veci 
rozhodla dňa 25.01.2011 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
 

*            *            * 
 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní Rada odníme 
oprávnenému vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie aj vtedy, ak sa bez predchádzajúceho súhlasu 
rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na 
hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty 
základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie. 
 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní Rada odníme 
oprávnenému vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie aj vtedy, ak sa bez predchádzajúceho súhlasu 
rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na 
hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia rady o udelení licencie na digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného vysielateľa televíznej 
programovej služby. 
 
Podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník obchodný podiel 
predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa 
určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva 
neurčuje inak. 
 
Podľa ustanovenia § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník: 
(1) So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného 
spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. 
  
(2) Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. 
Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas 
valného zhromaždenia. 
  
(3) Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia 
osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej 
zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto 
podielu. 
  
(4) Účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa 
doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou 
zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak podľa 
zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu 
vyžaduje. 
 

*            *            * 

 
Dňa 24.06.2010 účastník konania, držiteľ licencií č. T/160 v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. 
(právoplatná odo dňa 15.06.2004) a č. TD/6 v zmysle zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
(právoplatná odo dňa 14.10.2008), spoločnosť JEL s.r.o., Bratislava (v súčasnosti TV 5 s.r.o., 
Bratislava) oznámil Rade záujem odpredať obchodný podiel spoločníka JUDr. Ernesta Deáka vo výške 
99,161 % podielu na základnom imaní Martine Požgayovej, Bratislava a požiadal Radu o vyjadrenie.  
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Na základe tejto skutočnosti sa dňa 24.06.2010 začalo správne konanie č. 213-PLO/D-3435/2010 vo 
veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na základnom 
imaní držiteľa licencií č. T/160 a TD/6.  
 
Účastníci konania dňa 28.06.2010 doplnili svoje podanie o čestné prehlásenie Martiny Požgayovej, že 
nie je majetkovo ani personálne prepojená na žiadnu obchodnú spoločnosť podnikajúcu v mediálnej 
oblasti. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že pre meritórne rozhodnutie v správnom konaní bolo potrebné predloženie 
týchto údajov a dokladov: 

- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti JEL s.r.o., Bratislava v origináli alebo 
v osvedčenej kópii, ktorý nie je starší ako 30 dní, 

- aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti JEL s.r.o., Bratislava v origináli alebo 
v osvedčenej kópii, 

- údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má potenciálny nadobúdateľ obchodného podielu 
k dispozícii na vysielanie, 

- kópiu občianskeho preukazu potenciálneho nadobúdateľa obchodného podielu, 
Rada dňa 01.07.2010 rozhodla o prerušení správneho konania a vyzvala účastníkov konania na doplnenie 
podania v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
24.07.2010. 
 

*            *            * 

 
Následne dňa 19.08.2010 účastník konania oznámil Rade zmeny právnych skutočností spoločnosti. Na 
základe toho podania sa začali správne konania č. 246-PLO/D-4177/2010 vo veci oznámenia o zmene 
licencie č. T/160 a č. 247-PLO/D-4177/2010 vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/6. Predmetom 
oznámenia boli nasledovné zmeny: 

• zmena v osobe konateľa, keď jediným konateľom sa dňa 29.07.2010 stala Martina Požgayová, 
• zmena názvu spoločnosti z JEL s.r.o. na TV 5 s.r.o., 
• zmena členov dozornej rady,  
• zmena majetkových pomerov v spoločnosti, keď ďalším spoločníkom sa odo dňa 29.07.2010 

stala Martina Požgayová, Bratislava s vkladom 1 021 211 EUR, pričom nedošlo k zmene 
základného imania v spoločnosti. 

 
Vysielateľ k podaniu predložil overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti zo dňa 
29.07.2010. 
 
Na základe vyššie uvedenej zmeny v osobe spoločníkov vysielateľa a z dôvodu, že Rada do tohto 
momentu v správnom konaní č. 213-PLO/D-3435/2010 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom obchodných podielov na základnom imaní držiteľa licencií č. T/160 a TD/6 
meritórne nerozhodla, t.j. neudelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu držiteľa 
licencií č. T/160 a TD/6, vznikli dôvodné podozrenia, že:  

I. vysielateľ s licenciami č. T/160 a TD/6 uskutočnil prevod podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu 
prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa 
s licenciou počas trvania platnosti licencií bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom, 
čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty ustanovení § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z. a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, 
 
II. vysielateľ s licenciou č. TD/6 uskutočnil prevod podielu na základnom imaní vysielateľa 
s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v čase do 24 mesiacov od 
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nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na digitálne vysielanie bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady, ak ide o oprávneného vysielateľa televíznej programovej služby, 
čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 
220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní. 

 
Na základe týchto skutočností Rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 28.09.2010, prijala 
uznesenia o začatí správnych konaní č. 287-PLO/O-4691/2010 voči vysielateľovi s licenciou č. T/160 
a č. 288-PLO/O-4692/2010 voči vysielateľovi s licenciou č. TD/6 vo veci dohľadu nad dodržiavaním 
zákonov č. 308/2000 Z. z. a 220/2007 Z. z. 
 

*            *            * 

 
V zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správny orgán konanie 
preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej 
lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo 
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Nakoľko uvedené 
správne konania č. 287-PLO/O-4691/2010 a č. 288-PLO/O-4692/2010 vo veci dohľadu nad 
dodržiavaním povinností v zmysle zákonov č. 308/2000 Z. z. a 220/2007 Z. z. boli predbežnou otázkou 
v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, Rada rozhodla o prerušení správneho konania č. 213-PLO/D-
3435/2010 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na 
základnom imaní držiteľa licencií č. T/160 a TD/6 z dôvodu konania o predbežnej otázke.  
 

*            *            * 

  
V dňoch 21. a 22.10.2010 vysielateľ zaslal Rade vyjadrenia k správnym konania č. 287-PLO/O-
4691/2010 a 288-PLO/O-4692/2010 vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákonov č. 308/2000 Z. z. 
a 220/2007 Z. z., kde sa v bode 2. uvádza, cit.: „Zároveň Vám oznamujeme, že žiadosť o súhlas 
k predaju celého obchodného podielu beriem späť z dôvodov zneistenia investorov, ktoré je založené na 
negatívnej kampani, ktoré už 5 rokov vedie portál medialne.sk proti našej televízii a s najväčšou 
pravdepodobnosťou príde aj k návratu majetkových pomerov z pred predaja obchodného podielu.“ 
 

S poukazom na vyššie uvedené dôvody Rada dňa 09.11.2010 rozhodla o zastavení správneho konania č. 
213-PLO/D-3435/2010 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných 
podielov na základnom imaní držiteľa licencií č. T/160 a TD/6 z dôvodu, že účastník konania vzal svoj 
návrh na začatie konania späť.  
 

*            *            * 

 
Vo vyššie uvedenom vyjadrení zo dňa 22.10.2010 k správnemu konaniu č. 288-PLO/O-4692/2010 vo 
veci dohľadu nad dodržiavaním zákona, účastník konania v zastúpení konateľom JUDr. Ernestom 
Deákom zároveň uviedol, cit.: „Podľa zmluvy o prevode obchodného podielu a celkových majetkových 

pomerov nedošlo k prevodu 55 % obchodného podielu, ale len k prevodu 49,58 %, čo vyplýva aj 

z výšky základného imania, ktoré je 2 059 684 EUR. Rada vychádza z mylného predpokladu, že malo 

byť navyšované základné imanie, pričom išlo len o predaj obchodného podielu vo výške 49,58 %. 

Preto považujeme konanie o odňatí licencie za neopodstatnené. V prílohe predkladáme kópiu výpisu 

z obchodného registra TV 5, s.r.o.“ 
 
Účastník konania v prílohe predložil neoverenú kópiu výpisu z obchodného registra zo dňa 29.07.2010. 
 
Na základe opätovnej výzvy k predmetnému správnemu konaniu na doloženie relevantných dokladov, 
účastník konania dňa 12.11.2010 Rade predložil v neoverených kópiách: 

� zmluvy o prevode obchodných podielov spoločníka JUDr. Ernesta Deáka na Martinu Požgayovú 
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(ďalej len „Zmluva č. 1“), 
� zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2010,  
� zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2010, 
� zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2010, 
� zmluvu o prevode obchodných podielov spoločníka Martiny Požgayovej na JUDr. Ernesta Deáka 

zo dňa 18.10.2010 (ďalej len „Zmluva č. 2“). 
 
V Zmluve č. 1 je uvedené, že v momente pred prevodom obchodného podielu spoločníka JUDr. Ernesta 
Deáka na Martinu Požgayovú bola veľkosť obchodných podielov jednotlivých spoločníkov účastníka 
konania nasledovná: 

� JUDr. Ernest Deák, vklad 2 042 422 EUR, podiel 99,16 %. 
� PhDr. Igor Boháč, vklad 3 984 EUR, podiel 0,19 %, 
� Július Šuta, vklad 6 639 EUR, podiel 0,32 %, 
� Viera Kožejová, vklad 6 639 EUR, podiel 0,32 %. 

 
V čl. II., bod 1. Zmluvy č. 1 je uvedené, že prevodca JUDr. Ernest Deák prevádza 50 %-nú časť svojho 
obchodného podielu na základnom imaní účastníka konania, a to tak, že nadobúdateľ Martina Požgayová 
sa stáva vlastníkom obchodného podielu o veľkosti 49,58 % na základnom imaní účastníka konania. 
 
Po prevode obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa bude stav obchodných podielov 
nasledovný: 

� JUDr. Ernest Deák, vklad 1 021 211 EUR, podiel 49,58 %,  
� Martina Požgayová, vklad 1 021 211 EUR, podiel 49,58 %, 
� PhDr. Igor Boháč, vklad 3 984 EUR, podiel 0,19 %,  
� Július Šuta, vklad 6 639 EUR, podiel 0,32 %, 
� Viera Kožejová, vklad 6 639 EUR, podiel 0,32 %. 

 
Zmluva č. 1 nie je datovaná, v článku V. sa však uvádza, že prevod obchodného podielu JUDr. Ernesta 
Deáka na Martinu Požgayovú bol schválený mimoriadnym valným zhromaždením účastníka konania na 
svojom zasadnutí dňa 23.07.2010. S odkazom na vyššie uvedené ustanovenie § 115 ods. 4 obchodného 
zákonníka konštitutívne účinky prevodu obchodného podielu teda nastali dňa 23.07.2010. Uvedená 
skutočnosť bola potvrdená aj zo zápisnice zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia účastníka 
konania zo dňa 23.07.2010 a z úplného znenia spoločenskej zmluvy účastníka konania vyplývajúcej 
z rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2010, ktoré boli Rade zaslané súdom. 
Podľa výpisu z obchodného registra www.orsr.sk účastníka konania bola spoločníčka Martina 
Požgayová s vkladom vo výške 1 021 211 EUR do obchodného registra zapísaná od 29.07.2010 
(deklaratórne účinky). V zmysle článku 27 bod. 1 úplného znenia spoločenskej zmluvy účastníka 
konania vyplývajúcej z rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2010, obchodný 
podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti a jeho výška 
sa určuje pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. 
 
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že na základe rozhodnutia mimoriadneho valného 
zhromaždenia zo dňa 23.07.2010 a Zmluvy č. 1 došlo k prevodu obchodného podielu o veľkosti 49,58 
% na základnom imaní účastníka konania alebo podielu na hlasovacích právach účastníka konania 
z prevodcu JUDr. Ernesta Deáka na nadobúdateľa Martinu Požgayovú.  
 

*            *            * 

 
S poukazom na ustanovenie § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, ktoré 
Rade obligatórne ukladá povinnosť odňať vysielateľovi licenciu, ak sa uskutočnil prevod podielu na 
základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou 
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v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa 
s licenciou počas trvania platnosti licencií bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom Rada 
konštatovala, že prevodom 49,58 %-ného podielu na základnom imaní účastníka konania alebo podielu 
na hlasovacích právach účastníka konania zo spoločníka JUDr. Ernesta Deáka na Martinu Požgayovú, 
účastník konania svojim konaním nenaplnil skutkovú podstatu predmetného ustanovenia. 
Z uvedeného dôvodu Rada preto predmetné správne konanie v časti možného naplnenia skutkovej 
podstaty ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní zastavila 
s odkazom na ustanovenie § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, nakoľko 
odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 

*            *            * 

 
S poukazom na ustanovenie § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, ktoré 
Rade obligatórne ukladá povinnosť odňať vysielateľovi licenciu, ak sa uskutočnil prevod podielu na 
základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného 
vysielateľa v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie 
na digitálne vysielanie bez predchádzajúceho súhlasu Rady, ak ide o oprávneného vysielateľa televíznej 
programovej služby Rada konštatovala, že účastník konania – vysielateľ s licenciou č. TD/6 
rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2010, ktoré má konštitutívne 
účinky, t.j. v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení 
licencie č. TD/6 (právoplatná odo dňa 14.10.2008) previedol bez predchádzajúceho súhlasu Rady 
obchodný podiel na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa 
z prevodcu JUDr. Ernesta Deáka na nadobúdateľa Martinu Požgayovú, čím došlo ku 
kumulatívnemu naplneniu skutkovej podstaty ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 
Z.z. o digitálnom vysielaní.  
 
U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie 
(objektívna zodpovednosť pre správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z., 
ako aj zákona č. 71/1967 Zb., ustanovenia ktorých, pri preukazovaní, či došlo k správnemu deliktu, 
nevyžadujú dokazovať zavinenie alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu 
zákona objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani 
sa nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden 
z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, naplnením ktorých by sa bolo možné zodpovednosti za 
správny delikt zbaviť. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri 
ukladaní druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania.  
 
Na základe kogentného ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
Rada bola povinná účastníkovi konania odňať licenciu č. TD/6 na digitálne televízne vysielanie tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
 
 

P o u č e n i e: 
 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. proti rozhodnutiu v časti I., ktorým rada rozhodla 
o odňatí licencie, môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia rady. 
 
Podľa ustanovenia § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti rozhodnutiu v časti II. 
odvolanie nie je prípustné. 
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné  súdom podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 
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*            *            * 

 
Toto rozhodnutie sa vydáva v štyroch rovnopisoch: 
1 x účastník konania 
1 x Telekomunikačný úrad SR 
2 x Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 

       
                                                                                      
Prof. Miloš Mistrík 

                            Predseda 
Rady pre vysielanie a retransmisiu 


