BREXIT z pohľadu rezortu kultúry
MÉDIÁ A AUDIOVÍZIA
Spojené kráľovstvo má v rámci EÚ dlhodobo dominantnú pozíciu v audiovizuálnom a filmovom
sektore a je jednou z krajín, ktoré najvýraznejšie ťažia z prístupu na jednotný európsky audiovizuálny
trh. V prípade tvrdého brexitu by spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve stratili prístup na
jednotný trh EÚ, ktorý mali doteraz zabezpečený vďaka smernici 2010/13/EÚ o audiovizuálnych
mediálnych službách (AVMSD). Jedným z následkov by mohol byť presun takýchto spoločností do
niektorého z členských štátov EÚ, personálne a finančné aspekty, ako aj kritériá výberu cieľových
krajín však naďalej ostávajú nejasné a ťažko predpovedateľné. Dôsledkom tvrdého brexitu by mohlo
byť tiež obmedzenie súčasnej ponuky audiovizuálnych mediálnych služieb na Slovensku, prípadne
znížená ochrana spotrebiteľa napríklad v oblasti ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi. Ak
Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody, bude tiež potrebné zabezpečiť dostatočné nástroje na
reguláciu spoločností pôsobiacich v Spojenom kráľovstve v súvislosti s audiovizuálnymi mediálnymi
službami a platformami na zdieľanie videí poskytovanými na jednotnom trhu EÚ.
Jedným z efektívnych nástrojov, prostredníctvom ktorého by bolo možné nepriamo dosiahnuť
dodržiavanie ustanovení AVMSD zo strany Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny, je program
Kreatívna Európa, zameraný na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov v EÚ. Podľa návrhu
nariadenia o ustanovení programu Kreatívna Európa na roky 2021 až 2027 totiž tretie krajiny, ktoré
budú chcieť participovať na programe, budú musieť (minimálne v určitom rozsahu) dodržiavať
ustanovenia AVMSD. Vďaka svojmu silnému televíznemu a filmovému sektoru patrí v súčasnosti
Spojené kráľovstvo, z hľadiska čerpania prostriedkov, k jednej z najúspešnejších krajín v rámci
programu Kreatívna Európa, a preto je pravdepodobné, že bude mať aj naďalej záujem podieľať sa na
uvedenom programe. V prípade, ak Spojené kráľovstvo nebude participovať na programe Kreatívna
Európa, zníži sa celkový rozpočet tohto programu o členský príspevok Spojeného kráľovstva.
Efektívne nastavenie fungovania programu Kreatívna Európa je preto jednou z kľúčových tém z
hľadiska riešenia dopadov tvrdého brexitu na oblasť audiovízie.

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM
Nakoľko oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom nie je plne harmonizovaná a
pretrváva značná fragmentácia právnych úprav (najmä v oblasti zmluvného práva), neočakáva sa
masívny vplyv brexitu na túto oblasť. Navyše je potrebné zdôrazniť, že oblasť autorského práva a práv
súvisiacich s autorským právom (ako aj ďalších oblastí práva duševného vlastníctva) je v značnej
miere rámcovo upravená na úrovni medzinárodného práva a Spojené kráľovstvo je podobne ako
ostatné krajiny EÚ vrátane Slovenskej republiky účastníkom medzinárodných zmlúv v gescii Svetovej
organizácie duševného vlastníctva (WIPO), v rámci štruktúr OSN. Tieto medzinárodné zmluvy, ktoré
sú vo významnej miere pretavené do práva EÚ, garantujú vysokú mieru stability regulácie danej
oblasti bez ohľadu na členstvo Spojeného kráľovstva v EÚ.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bude naďalej aktívne spolupracovať s členskými štátmi EÚ
a Európskou komisiou pri implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808,
ktorou sa mení smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ako aj pri koncipovaní Nariadenia,
ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2021 až 2027).

