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Abstrakt 

V důsledku současného, historicky bezprecedentního, rozvoje médií vyvstává pro státy 

Evropské unie (EU) několik zásadních otázek v oblasti jejich regulace, zejména; (i) 

dokáží zákonodárné orgány těchto států reagovat dostatečně pružně na technologický 

rozvoj a (ii) jak ovlivňuje mediální právo členských států legislativa EU? Tato práce 

zakládá odpovědi na zmiňované otázky na komentovaném porovnání pramenů 

mediálního práva v českém a rakouském ústavně-právním systému. Krom tohoto 

srovnání také text práce obsahuje vysvětlení základních pojmů z teorie práva a stručný 

exkurz do historického vývoje mediálního práva obou zemí. Pokud je autorům známo, 

je tato studie první prací zaměřenou na porovnání úpravy mediálního práva v ČR s 

úpravou v jiném členském státu EU a může sloužit jako podklad pro diskuzi o kvalitě 

české mediálně-právní legislativy. 

 

Abstract 

As a result of current, historically unparalleled, media development, the states of 

European Union are forced to deal with new fundamental questions in the area of media 

regulation. Those questions are mainly; (i) can legislature of the EU member states react 

quickly enough to the technological development and (ii) how does the EU media 

legislative affect law of member states? In the presented work, answers to the above 

mentioned questions are based on a commented comparison between sources of the 

media law in Czech and Austrian constitutional systems. Besides the comparison, the 

work contains also an explanation of the basic concepts of the legal theory as well as a 

brief introduction to the historical development of the media law in both the countries. 

To the best of authors’ knowledge, the present study is the first work aimed at 

comparing the media law of Czech Republic with another EU member state and it may 

be used as a basis for a discussion on a topic of Czech media law quality. 
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Úvod 

Média jako součást kultury nesou hlavní úlohu v utváření veřejného mínění a 

společenského dění. Jejich svoboda a regulace jsou nutností pro zachování svobodného 

státu. Nejednou v minulosti byla média využita jako nástroj propagandistického 

působení. Přesto je však i dnes jejich význam často opomíjen. 

 

Cílem této práce je, jak již vyplývá z názvu, srovnání rakouského a českého 

mediálního práva s důrazem na rakouský Mediální zákon. Tím by měla být potvrzena 

nebo vyvrácená hypotéza o vhodnosti obecných zákonů v oblasti mediálního práva.  

 

Rychlost technologického vývoje totiž staví státy popřípadě organizace do 

pozice, kdy v oblasti konkrétních regulačních úprav na technologický rozvoj pouze 

opožděně reagují. Proto v posledních letech sílí snaha o obecnější regulaci, která bude 

implicitně zahrnovat i případné nově vzniklé technologie. V Rakouské republice plní 

roli tohoto obecného zákona Mediální zákon (Mediengesetz, MG). Česká republika se 

k tomuto současnému trendu zatím nepřidala a univerzální zákon pro oblast médií 

nepřijala.  

 

Navíc, v době globálního a okamžitého šíření informací se rozšiřuje okruh vlivu 

jednotlivých médií. Nutností je tedy i přeshraniční spolupráce států a mezinárodních 

organizací. Důsledkem budiž, že po roce 2000 se oblast mediálního práva dočkala 

pozornosti také ze strany Evropské unie. Byly přijaty směrnice definující stav regulace 

médií, kterého by měly státy pomocí různých prostředků dosáhnout. Jelikož lze 

zjednodušeně tvrdit, že evropské normy mají při aplikaci přednost před vnitrostátními 

normami jednotlivých členských států, zasahují všechna relevantní evropská usnesení 

přímo do oblasti regulace mediálního práva v členských státech. Při srovnávání 

rakouského a českého mediálního práva tedy nelze vliv EU opomenout.  

 

Práce samotná je dělena na šest částí. V první kapitole je stručně uvedeno 

historické pozadí studované problematiky, stejně jako jsou zde vysvětleny 

nejzákladnější pojmy teorie práva. Z důvodu větší přehlednosti je ale vysvětlení 

specializovanějších pojmů věnován vždy úvod kapitoly, ve které se objevují. Kapitola 

dvě je, jelikož kostrou každého právního řádu je ústavní pořádek, věnována porovnání 
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ústavních zákonů České a Rakouské republiky. Kapitoly tři a čtyři představují základní 

teorií mediálního práva a jeho pramenů a slouží jako faktologický podklad kapitol 

následujících. Kapitola pět je stěžejní částí práce, zaměřenou na analýzu rakouského 

Mediálního zákona a jeho porovnání s českou právní úpravou. V kapitole šesté a 

poslední je poté zkoumám vliv Evropské unie na mediální právo v Česku a Rakousku. 

 

V závěru práce jsou dílčí nálezy shrnuty do odpovědí na v abstraktu položené 

otázky. 
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1. Právní řád  

Fungování celé společnosti je založené na dodržování vžitých pravidel. Původní 

pravidla vycházela historicky z morálky a náboženství a jejich nedostatkem byla 

nemožnost pravidla vymáhat a trestat jejich nedodržování. Proto také vzniklo právo.  

K největšímu rozvoji práva (ius) došlo v antickém Římě. Právo jako institut fungovalo 

však již mnohem dříve. Postupem doby se právo vyvíjelo, vznikaly různé právní školy a 

směry ovlivňované různými faktory (náboženstvím, polohou státu, technickým 

vývojem). Většina státu vytvářela vlastní právo.  

 

Právo konkrétního státu je obsaženo v právním řádu, což je soubor právních 

norem
1
 platných na území daného státu. Právní řád je založen na státní moci, která je 

vedle území a obyvatelstva základním prvkem každého státu.[2] Vedle vlastního 

právního řádu jsou státy zavázány dodržovat také mezinárodní právo a případně právo 

nadnárodních celků, do kterých vstoupily; například členské státy EU jsou zavázány 

dodržovat právo EU.  

 

Právní řády spadají do různých právních kultur lišících se tvorbou a aplikací 

práva. Mezi hlavní typy právních kultur v Evropě, patří kontinentální a angloamerická 

(nazývaná též common law) právní kultura. Většina rozdílů mezi těmito dvěma 

kulturami vyvstává z užití pramenů práva. Prameny práva jsou ve formálním smyslu 

formy, které obsahují právní normy a dodávají v nich obsaženým pravidlům charakter 

práva
2
.[1] Kontinentální systém se zakládá na zákonech, kdežto angloamerický systém 

využívá zejména soudních precedentů.[3] Zákony a jiné normativní akty a soudní 

precedenty jsou dva ze čtyř hlavních pramenů práva. Zbylé hlavní prameny práva jsou 

právní obyčeje a normativní smlouvy. Další, subsidiární (náhradní), prameny práva 

mohou být odborná literatura, rozum (ratio), spravedlnost (equita) a právní principy. 

 

Poslední jmenovaný subsidiární pramen práva, právní principy, jsou zásady 

vyšší míry obecnosti než normy. Namísto právních norem, které většinou určují práva a 

                                                 
1
 Právní normy jsou obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená nebo uznaná státem (popř. 

mezinárodním společenstvím států), jejichž porušení stát (popř. státy vytvořené mezinárodní instituce) 

sankcionují.[1]  
2
 Vedle formálního určení se můžeme setkat s materiálním určením pramenů práva. Z tohoto pohledu se 

jedná o zdroje obsahu práva. Rozumějme tak společenskohistorický kontext, ve kterém právo vzniká.  
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povinnosti finálním adresátům, stanovují principy obecné právní postupy, kterými se 

normy řídí. Tyto postupy jsou ve většině právních řádů (oproti normám) obdobné, a 

proto jsou důležité pro mezinárodní právo. Příklady právních principů jsou: zásada 

pacta sunt servanda (smlouvy je nutno dodržovat), zásada neminem leadere (nikomu 

neškodit), zásada nullum crimen sine lege (není zločinu bez zákona) a zásada ignorantia 

legis non excusat (neznalost zákona neomlouvá.[3] 

 

Jelikož jsou právní principy základem právních řádů, je nemyslitelné, aby byly 

tyto principy zákonodárci rušeny. Tím však není vyloučena možnost změn působnosti 

jednotlivých principů.  

 

1.1 Historický vývoj ústavnosti České a Rakouské republiky 

Základním stavebním kamenem právního řádu všech rozvinutých zemí jsou 

Ústava a ústavní zákony. V následujícím textu bude představen historický vývoj 

ústavnosti České a Rakouské republiky. 

 

Od počátků konstituování kontinentálního systému psaného práva až do roku 

1918 byl český národ spojen s Rakousko-Uherským císařstvím (předtím s Habsburskou 

monarchií). Bylo tedy přirozené, že po roce 1918 byl základ československého právního 

řádu převzat z Rakouska-Uherska. Stalo se tak přijetím tzv. recepční normy zákon č. 

11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu československého dne 28. října 1918.[4] 

Z hlediska formy státu se jednalo o formální diskontinuitu. Na základě jiných hodnot 

plynoucích z charakteru nového státu byly zákony samozřejmě postupně novelizovány a 

měněny. Důvodem změn byl zejména právní dualismus [2], na němž byl Rakousko- 

Uherský právní řád založen. 

 

Od roku 1918 dochází k odlišnému vývoji právních řádů obou státu. V případě 

Rakouska nebyl ještě relativně dlouho po zániku monarchie směr dalšího vývoje jasný. 

S trochou nadsázky lze říci, že do konce 2. světové války šlo o nestabilní státní útvary, 

jejichž vládní moc byla mnohými puči a nepokoji svrhávána. Od roku 1933 bylo 

Rakousko fašistické a po Anschlussu v roce 1938 bylo připojeno k Německu. Díky 

tomu vznikly po válce spory trvající až do roku 1955, zda Rakousko označovat za 

spojence Německa či ne. Roku 1955 byla podepsána státní smlouva mezi Rakouskem a 
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vítěznými mocnostmi, která zavazovala k odchodu jejich okupačních vojsk 

z rakouského území.[5] Smlouva byla podepsána 15. 5. 1955, ale v platnost vstoupila až 

27. 7. 1955.[6] Od počátku platnosti této smlouvy můžeme mluvit o neutrálním 

Rakousku a sledovat jeho právní vývoj. Inspiraci pro neutrální stát přejali Rakušané ze 

Švýcarska. Od roku 1955 lze hovořit o plynulém konstituování rakouského právního 

řádu až do dnešní doby.  

 

Československo takové štěstí nemělo. Po období klidného právního rozvoje z let 

1918 až 1938 byly po druhé světové válce prvorepublikové ideje zapomenuty a stát i 

jeho právní řád byl ustanovován na základech převzatých ze Sovětského svazu. 

Československo se tak stalo na dalších 41 let komunistickým státem. Nutno podotknout, 

že právní diskontinuita mezi jednotlivými obdobími působila problémy [4].  

 

S dalším zvratem se muselo Československo (Česko) vyrovnat po roce 1989, 

kdy s pádem komunistického režimu dochází k ustanovení demokratického státu a jeho 

právního řádu. Zde je na místě připomenout, že rakouský právní řád už je v té době 

vytvářen 34 let a při komparaci a kritice těchto dvou právních řádu bychom na tento 

aspekt (tedy různé stáří právních řádů) neměli zapomínat.  

 

1.2 Právní řád ČR 

Právní řád ČR patří, stejně jako právní řád Rakouské republiky, ke 

kontinentálnímu typu právní kultury. Je založen na zákonech a jiných právních 

předpisech, dále na mezinárodních smlouvách, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

(čl. 10 Ústavy) a na nálezech Ústavního soudu, které ruší právní předpisy nebo jeho 

ustanovení (čl. 87 odst. 1 Ústavy). Česká republika je unitárním státem, který část své 

suverenity podstoupil pouze Evropské unii. Aplikace právního řádu je pak vymáhána 

mocí soudní, která se zakládá na soustavě obecných soudů a Ústavního soudu ČR.  

 

1.3 Právní řád Rakouské republiky  

Právní řád Rakouské republiky je oproti českému právnímu řádu obsáhlejší. 

Důvodem toho je ústavní systém. Rakouská republika je státem složeným, tedy federací. 

Ve federaci vzniká tripartita kompetencí: 1. výlučná kompetence federální, 2. výlučná 
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kompetence členských států (v Rakousku země – Länder), 3. konkurující pravomoc 

federace a členských států.[7] Tento spolkový stát je složen z devíti zemí, které mají 

relativní samostatnost projevující se autonomním zákonodárstvím a působením na 

spolkovém zákonodárství. Přesto však má federace převahu nad spolkovými zeměmi, co 

se týče svěřených kompetencí. V Rakousku tak rozlišujeme právo zemí a federace 

(spolku). Neplatí zde zásada „spolkové právo ruší právo zemské“. O povinnosti územní 

jednotky přijmout určitou právní úpravu rozhoduje Ústavní soudní dvůr. Oproti jiným 

pravomocem (např. zákonodárství) je soudní moc podle ústavního zákona výhradně na 

spolkové úrovni. Jednotlivé země tedy nemohou ustanovit jakýkoli vlastní soud.[8] 

Soudní soustava obecných soudů je doplněna Ústavním a Správním soudem.[9] 
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2. Hierarchie právních norem  

Právní normy (prameny práva) mohou být děleny podle různých kritérií. 

Nejčastěji se rozlišují podle principu právní síly
3
.  Platí zde dvě základní zásady: 1. 

norma nižší právní síly nesmí odporovat normě vyšší právní síly, 2. norma může být 

měněna nebo rušena pouze normou stejné nebo vyšší právní síly.[1] V rámci 

vnitrostátního práva dělíme zákony na ústavní, zákonné a podzákonné. Stejně tomu tak 

je i ve federaci, kde je takto kromě spolkového práva členěno i zemské právo. 

Zvláštností je pak vložení mezinárodního práva a práva EU do vnitrostátních řádů, kdy 

se s postavením těchto norem vyrovnává každý stát jinak.  

 

Nejvyšší právní sílu má ve vnitrostátním právu Ústava, resp. ústavní zákony, 

kterými je také obvykle upraveno přijetí mezinárodních smluv a evropského práva. 

Kvůli nadřazenosti Ústavy je vhodné se s ní seznámit při studiu kteréhokoli právního 

oboru. Základ všech oborů (mediální právo nevyjímaje) vychází právě z ústav.  

 

 

2.1 Hierarchie právních norem v České a Rakouské republice 

Na vrcholu pomyslné pyramidy síly právních norem v ČR leží Ústava a ústavní 

zákony. Z Ústavy pak vyplývá vydávání dalších právních předpisů, které jsou přijímány 

na základě zákonného zmocnění zákonodárnými sbory (orgány moci výkonné a orgány 

územní samosprávy). Pod Ústavou a ústavními zákony leží zákonodárné akty (zákony a 

zákonná opatření Senátu), na jejichž základě jsou vydávány prováděcí předpisy, které 

mají nejnižší právní sílu. K podzákonným předpisům patří nařízení vlády, vyhlášky 

ministerstev a právní předpisy vydávány ústředními orgány státní správy a vyhlášky 

v samostatné působnosti obcí a krajů. Tyto předpisy musí být vydávány na základě 

zákona a v jeho mezích.[1]  

  

Komplikace vyvstávají u mezinárodního a evropského práva. Mezinárodní 

smlouvy jsou součástí právního řádu, avšak pouze ty, které jsou přijaty podle čl. 10
4 

                                                 
3
 Právní síla je vlastnost, která spočívá v relevanci (vztahu) mezi normami [1] 

4
 čl. 10 Ústavy: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 

zákon, použije se mezinárodní smlouva.[10] 
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Ústavy. Postavení ostatních mezinárodních smluv plyne z čl. 1 odst. 2 Ústavy
5
. Můžeme 

tak vyčíst, že mezinárodní smlouvy mají přednost v českém právním řádu i před 

ústavními zákony.  

 

 Co se týče evropského práva, platí pro všechny členské státy přednost 

komunitárního práva před vnitrostátním. Pokud by byla porušena tato zásada, nemělo 

by evropské právo význam. Přednost komunitárního práva byla deklarována i 

v judikátech Evropského soudního dvora (ESD) (Costa vs. ENEL – 6/64). Pokud je 

evropská norma v rozporu s vnitrostátní, má přednost evropská. 

 

V případě Rakouské republiky kromě spolkového práva existuje také právo zemí 

federace. V následujícím popisu hierarchie právních norem se pro stručnost zaměříme 

pouze na spolkové právo. Obdobná hierarchie platí však i u zemských právních 

předpisů. Rozdělení kompetencí mezi stát a země je upraveno zejména v článcích 10 – 

15 Bundesverfassungsgesetz (B – VG, Ústava Rakouské republiky), ale také na jiných 

místech B – VG i v jiných zákonech.[11]  

 

Právními předpisy největší právní síly jsou stejně jako v ČR Ústava, ústavní 

zákony a v Rakouské republice také ústavní usnesení. Shodné je také materiální jádro 

(základní ústavní pořádek), které zahrnuje základní zásady a je označováno za 

kvalifikované ústavní právo.[12] Dále se Rakušané řídí podle evropského práva, které 

má podle převažujícího názoru přednost před zákony, ale nemá přednost před základním 

ústavním pořádkem. Podle právní síly následují další „obyčejné“ ústavní zákony
6
, 

spolkové zákony a podzákonné předpisy (např. nařízení, úřední rozhodnutí).[13]  

 

Mezinárodní smlouvy jsou součástí rakouského právního řádu. V případě změny 

spolkového ústavního zákona popř. spolkového zákona je nutný souhlas Národní rady. 

[14] 

                                                 
5
 čl. 1 odst. 2 Ústavy:  Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního 

práva.[10] 
6
 Pod označením „obyčejné ústavní zákony“ se skrývají však dva typy ústavních zákonů. Ústavní zákony, 

kterými je omezována legislativní a exekutivní pravomoc spolkových zemí a ty ostatní. Rakouský B – 

VG v čl. 44 tedy rozlišuje tři typy ústavních zákonů.[12] 
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2.2 Ústavní zákony ČR a Rakouské republiky  

V rámci komparace se zaměříme na ty dokumenty ochraňující lidská práva 

v obou zemích, které obsahují nejvíce ústavo-právních norem tvořících základ 

mediálního práva. V České republice jde o Listinu základních práv a svobod (LZPS), 

která byla přijata spolu s Ústavou v roce 1992. V Rakouské republice LZPS odpovídá 

zákon o všeobecných právech státních občanů (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen 

Rechte der Staatsbürger – StGG). Nejzásadnějším rozdílem mezi těmito dvěma zákony 

je doba jejich vzniku. Rakouský zákon byl vyhlášen již za císařství v roce 1867. 

Zajímavostí je, že byl měněn za svou existenci pouze pětkrát a do roku 1920 upravoval 

práva také na českém území.[15] 

 

Vedle těchto pramenů se lze u Ústavního soudu dovolávat také některých smluv 

mezinárodního resp. evropského práva. O těchto smlouvách není pochyb, že jsou 

součástí právního řádu a mají v obou zemích aplikační přednost. Jaký je vztah 

k ústavnímu právu, už je otázka složitější. Za příklad z oblasti mezinárodního práva 

použijme pro účely této práce evropskou Úmluvu o ochraně lidských práv a základních 

svobod (EÚLP - Europäische Menschenrechtskonvention)
7
.  

 

Začlenění EÚLP do ústavního pořádku vychází v Rakousku z přijetí této 

Úmluvy za ústavní zákon podle článku 49 odst. 2 B – VG v roce 1964. Rakouskem byla 

tato Úmluva ratifikovaná již roku 1958.[16] V České republice odvozujeme pozici 

EÚLP a jiných úmluv o lidských právech z judikatury. Podle Ústavního soudu nelze 

novelou Ústavy omezit již dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a 

svobod.[17] Tedy implicitně vyplývá, že jsou úmluvy o lidských právech na úrovni 

ústavních zákonů a lze se jich dovolávat u Ústavního soudu. 

 

2.2.1 Členění aktů upravujících lidská práva 

Listina základních práva a svobod ČR je uvozena preambulí, ve které je kladen 

důraz zejména na právní stát, sebeurčení státu, přirozená práva a práva občana. Jako 

jeden z podnětů k uzákonění těchto práv jsou v preambuli uvedeny zkušenosti z historie.  

                                                 
7
 Úmluva sjednaná v rámci Rady Evropy a podepsána roku 1950. Československo se stalo stranou 

Úmluvy v roce 1992. 
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Většiny práv z LZPS se může domáhat každá osoba, některé jsou však vázány na státní 

občanství. LZPS má 44 článků členěných do 6 hlav
8
.  Pro mediální právo je významná 

hlavně hlava druhá a čtvrtá.  

 

Rakouský StGG je stejně jako česká LZPS uvozen preambulí, ve které je však 

pouze uveden souhlas obou komor Říšské rady k vydání zákona. Text zákona je 

rozdělen do devatenácti článků, ale členění do hlav nemá.  

 

EÚLP je doplněna ještě dodatkovým protokolem a dalšími 13 protokoly 

vydávanými od roku 1952. Samotná úmluva je uvedena preambulí, která zdůrazňuje 

snahu o mír, demokracii států a zároveň lidská práva. Inspirací byla Všeobecná 

deklarace lidských práv, která má obyčejový charakter. EÚLP obsahuje 58 článků a je 

členěna do 3 hlav.
9
  

 

2.2.2 Základní práva významná pro mediální právo 

Za nejdůležitější chráněné právo a jednu z nejvýznamnějších politických svobod 

pro oblast mediálního práva je považováno právo na svobodu projevu. Toto právo je 

upraveno nejen ve vnitrostátních zákonech, ale v mnoha dalších mezinárodních a 

evropských smlouvách. V každém aktu je svoboda projevu upravena jinak. Následující 

příklady jsou ustanovení ze zmiňovaných zákonů a úmluvy popisovaných výše.   

 

Začněme článkem 10 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod:  

„1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat 

názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů 

a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování 

povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem.  

 

 

                                                 
8
 Hlavy LZPS: I. Obecná ustanovení, II. Lidská práva a základní svobody. III. Práva národnostních a 

etnických menšin, IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva, V. Právo na soudní a jinou právní ochranu, 

VI. Ustanovení společná. [18] 
9
 Hlavy EÚLP: I. Práva a svobody, II. Evropská soud pro lidská práva, III. Závěrečná ustanovení. [19] 
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2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může 

podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon 

a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní 

celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku 

důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.“[19] 

 

V EÚLP je svoboda projevu vyložena nejpodrobněji. Váže se k ní rozsáhlá 

judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), ze které lze vyčíst, jaké množství 

podob projevu existuje (např. video, obrazy, oblečení, neverbální akty protestu).[20] 

 

Oproti tomu LZPS upravuje svobodu projevu mnohem skromněji. 

Článek 17 Listiny základních práv a svobod: 

„(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez 

ohledu na hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“[18] 

 

 Nejstručněji je však svoboda projevu upravena v rakouském zákoně o 

všeobecných právech státních občanů (StGG). 

 

 Článek 13 zákona o všeobecných právech státních občanů: 

„(1) Každý má právo slovem, písmem, tiskem nebo obrazem, vyjadřovat v mezích 

zákona svůj názor.  

(2) Tisk nesmí být ani podroben cenzuře, ani omezen povolovacím systémem. Správní 

zákaz poštovní přepravy nelze použít u vnitrostátních tiskovin.“[15] 
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Se svobodou projevu je úzce vázáno právo na informace. Ze zmiňovaných 

dokumentů jej zahrnuje pouze EÚLP v článku 10 a LZPS v článku 17 (výše). Pomocí 

práva na informace a svobody projevu je v demokratickém státu vytvářen názor a 

veřejné mínění. Média jsou považována za jeden z nejvýznamnějších informačních 

zdrojů. Proto do základních práv spadá také zákaz cenzury, bez něhož by mohly být 

poskytované informace nepravdivé či pozměněné a tím by bylo porušeno i právo na 

informace. Tímto právem se rozumí právo na znalost. Nejde tedy o právo na informaci 

jakoukoli, nýbrž o právo na informaci pravdivou.[21] 
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3. Mediální právo 

Existence mediálního práva je spojena s nezastupitelnou úlohou hromadných 

sdělovacích prostředků ve společnosti a s právem na svobodu projevu. Svobodná média 

jsou důležitým faktorem pro udržení veřejného života a fungování demokratického 

právního státu. Přesto však byla v minulosti média jako tisk či rozhlas využívána 

k ovlivňování mas a dokonce jako prostředek k potlačení demokratického státu.  

 

Kolem otázky, zda je mediální právo považováno za samostatné odvětví práva, 

se vede diskuse. Z mnohých názorů lze dojít k závěru, že v zahraničí se o mediálním 

právu již mluví jako o právním odvětví. V České republice svou pozici mediální právo 

teprve upevňuje. Mediální právo zahrnuje veřejnoprávní i soukromoprávní normy, 

vztahující se k ochraně a uplatňování základního práva na svobodu projevu 

v hromadných sdělovacích prostředcích a normy, které chrání tuto svobodu před jejím 

zneužitím[22]. Vztah mezi veřejností popř. státem a médii je obousměrný. Normy 

regulují obě strany. Základními prameny, jak již bylo řečeno, jsou Ústava, LZPS (v 

ČR), StGG (v Rakousku), Listina základních práv EU, Evropská úmluva o lidských 

právech. 

 

3.1 Vymezení základních pojmů 

Předmětem mediálního práva jsou, jak je nasnadě již ze samotného názvu, 

média. Přímá definice pojmu média se ale v právním řádu ČR neobjevuje. Důvodem 

proč tomu tak je, jsou časté změny rozsahu tohoto pojmu. V případě definování pojmu 

média by se zákonodárci nevyhnutelně dopustili nepřesností, popř. by museli zákon 

obsahující definici často novelizovat v závislosti na současném technickém vývoji a i 

tak by docházelo ke zpožděním oproti skutečnému technickému stavu.  

 

Pojem média se často vyskytuje v zákonech ve slovním spojení, čímž je pojem 

konkretizovanější a tím i lépe uchopitelný. Například v českém zákoně o regulaci 

reklamy (ZRR) se vyskytují komunikační média ve vztahu k šíření reklamy. Toto 

spojení je dále definováno v §1 odst. 3 ZRR takto: „Komunikačními médii, kterými je 

reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména 

periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální 
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mediální služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče 

audiovizuálních děl, plakáty a letáky[23].  

 

Snaha o definici pojmu média sahá do minulosti a do různých oborů. Vedle 

právníků se o definici snaží i sociologové. Pojem může celkově zahrnovat více 

významu, záleží na pohledu, jakým na média nahlížíme. Média mohou zahrnovat jak 

prostředí šíření informací, tak instituce, které přenos uskutečňují. Rozehnal ve své knize 

Mediální právo pojímá média za „vše, co umožňuje komunikaci, a vše, co slouží jako 

prostředek k uchování a přenosu sdělení v prostoru a čase“.
 
Ještě šířeji definoval média 

McLuhan, který za média považuje „vše, co slouží k rozšíření lidských smyslů a 

schopností, tedy i elektřinu, žárovku, vynález kola apod[24]. 

 

Vedle pojmu média je záhodno vysvětlit také pojem hromadných sdělovacích 

prostředků (masových médií, masmédií). Masová média, jakkoli rozmanitá, mají 

několik společných prvků. Jsou obsahově univerzální, mají velkou popularitu a jsou 

v zásadě veřejné povahy[25]. Jde zejména o média, která uskutečňují masovou 

komunikaci. Tato komunikace se vyznačuje jednosměrností, rozdělením rolí na 

profesionálního původce sdělení a přijímající publikum. McQuail označil ve své 

monografii Úvod do teorie masové komunikace masová média za organizované postupy 

a technologie, které masovou komunikaci umožňují[26]. Jinak ale definuje pojem 

masových médii Ján Dragonec, který je považuje za „instituce, které se zaměřují na 

systematické a cílevědomé shromažďování, zpracování a rozšiřování informací o 

věcech, které jsou předmětem zájmu veřejnosti.“ Vedle toho za média považuje veškeré 

prostředky masové komunikace.[27] 

 

Masová média rozdělujeme nejčastěji na tištěná a elektronická. V současné době 

se v souvislosti s užíváním počítačových médií vyčleňuje další typ nová média.  

 

Kritérií k odlišení pojmu médií a masmédií je několik. Mezi dvě nejčastější 

patří: k jakému druhu komunikace slouží (zda k masové či individuální komunikaci – 

Fechner, Holoubek [20]) a jaký je jejich obsah (informace o věcech, které jsou zájmem 

veřejnosti – Dragonec[27]) 
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3.2 Předmět mediálního práva 

Právní normy regulující média se objevují v různých právních předpisech. 

Často mají odlišný obsah i subjekt. Jednotícím prvkem všech těchto norem jsou 

společenské vztahy, které vznikají v souvislosti s médii a jejich činností nebo vztahy 

vycházející z jednání (chování) adresátů práv a povinností norem mediálního práva. 

Přítomnost alespoň jednoho z těchto prvků je podmínkou nutnou k tomu, aby se o 

normě dalo mluvit jako o normě mediálního práva. 

 

3.3 Subjekty mediálního práva 

Jelikož se mediální právo opírá zejména o svobodu projevu, je tedy subjektem 

mediálního práva každý nositel tohoto práva. Jednoduše každý. Podle Jana Filipa má 

právo na svobodu „každý, nikoli jen fyzická osoba, ale i právnická osoba nebo osoba 

bez státního občanství nebo skupina osob, která nemá právní subjektivitu“[28].  

 

Nejdůležitějšími ze subjektů mediálního práva jsou všechny podnikatelské 

subjekty pohybující se v mediálním průmyslu; tedy soukromí producenti mediálních 

obsahů a provozovatelé médií, mezi které patří vydavatelé periodických tištěných médií, 

vydavatelství a nakladatelství, filmoví producenti, výrobci nahraných zvukových nosičů 

a audioprůmyslu, provozovatelé internetových služeb a soukromí provozovatelé 

televizního a rozhlasového vysílání. Vedle těchto soukromých subjektů jsou to dále 

veřejnoprávní provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání, národní a nadnárodní 

stavovské novinářské organizace, agentury a informační služby a v neposlední řadě stát, 

který má v rukou možnost regulace pomocí právních norem[20]. Úloha státu je ale 

oslabována vlivem globalizace a jednáním jiných nadnárodních organizací.  

 

3.4 Vývoj mediálního práva v České a Rakouské republice 

Vývoj mediálního práva byl do počátku 20. stol. pro obě země totožný. První 

právní předpisy týkající se mediálního práva vznikaly v 19. stol. Cílem těchto předpisů 

byla regulace tisku a snaha zabránit porušování společenských a politických zájmů. 

Bylo tak dosahováno pomocí udělování privilegií tiskařům (obdoba dnešních licencí) a 

cenzurou, která byla zavedena už dříve. Role censora, byla nejprve v rukou církevních 

institucí a následně za absolutistického režimu na přelomu 18. a 19. století policie.[29] 
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Svoboda slova byla uznána poprvé v roce 1849 Císařským patentem, který 

hlásal: „Každý má právo slovem, písmem, tiskem nebo vyobrazením volně projevovati 

své mínění. Tisk nesmí býti postaven pod censuru, proti zneužívání tisku, vydá se zákon 

represivní.“
10

[30] Represivní zákon byl posléze přijat a svoboda tisku byla tak zase 

omezena. V polovině 19. stol. byly klasifikovány první trestné činy vycházející z tisku. 

Upraveny byly v zákoně č. 4/1863 ř. z., o řízení trestním u věcech tiskových.[31] 

 

První zákon upravující pouze média (tedy tisk) byl říšský zákon č. 3/1863 ř. z., o 

tisku vydaný v roce 1862. Tento zákon můžeme brát jako počátek mediálního práva 

v rakouské monarchii a byl zachován až do rozpadu Rakouska – Uherska v roce 1918. 

[32] Zákon stanovil např. povinné údaje pro tisk, zavedl pojem periodický tisk, redaktor 

a jeho odpovědnost, kolportáž
11

 a další.[33]  

 

Po rozpadu monarchie (a vzniku Československé republiky) byl říšský zákon o 

tisku inkorporován do československého právního řádu. K reformě tohoto zákona došlo 

v Československu až ve 30. letech. Byl zaveden institut povinných výtisků, ochrana 

mladistvých, pomluva, utrhování na cti a institut opravy (dnes označován jako institut 

odpovědi). Institut opravy byl upraven obdobně jako v dnešní době.[24]  

 

V době nacismu byla svoboda tisku naprosto potlačena. Formálně se tak stalo 

vládním nařízením č. 175/1941 Sb., o úpravě poměrů v českém tisku. Ke slovu se 

dostala cenzura, která na území československého státu zůstala víceméně až do pádu 

komunismu.  

 

V poválečném Československu byl totiž svobodný tisk potlačen přijetím zákona 

č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a Svazu československých novinářů, kterým byl 

zrušen výše popisovaný převzatý říšský zákon.[34] V 60. letech dochází k úpravám 

rozhlasového a televizního vysílání. Nejdůležitějšími zákony jsou: zákon o 

Československém rozhlase, zákon o Československé televizi a zákon o Československé 

tiskové agentuře přijaté v roce 1964 a 1965. V oblasti médií bylo vydáno v 60. letech 

                                                 
10

 § 5. Jedermann hat das Recht durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Darstellung seine Meinung frei 

zu äußern. Die Presse darf nicht unter Censur gestellt werden. Gegen den Mißbrauch der Presse wird ein 

Repressivgesetz erlassen.[30] 
11

 kolportáž = rozdávání nebo prodávání periodických tiskopisů nebo neperiodických tiskopisů dům od 
domu, na veřejných místech a ve veřejných místnostech, které tvoří celek a nepřesahují jeden tiskový arch 
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ještě několik dalších zákonů např. nový tiskový zákon (1966), zákon o zákazu cenzury 

(1968). K dalším větším reformám v oblasti médií došlo až po roce 1989. Prvním 

přijatým zákonem po revoluci v oblasti médií byl zákon č. 86/1990, který měnil a 

doplňoval Tiskový zákon z roku 1966. Ostatní zákony přijaté po roce 1990 jsou dodnes 

platné.  

 

Rakousko sdílelo osud v mediálním právu s československým státem i po 

rozpadu monarchie. V roce 1918 byl také převzat tiskový zákon a v roce 1922 

Rakousko přijalo nový zákon o tisku, který byl do příchodu Hitlera ještě třikrát 

novelizován.[16] Se zásahem nacistů v roce 1938 byly spojené nové zákony. K úpravě 

médií (tisku) došlo v březnu 1938. Je ale nutné říci, že zrušení svobody tisku a zavedení 

cenzury proběhlo již v roce 1934 po Rakouském puči. [35] Ani po válce nebyl rakouský 

tisk bez zahraničních vlivů. Do roku 1955 byl ovlivňován vítěznými mocnostmi.  

 

Po vzniku samostatné Rakouské republiky bylo v roce 1957 započato první 

pravidelné televizní vysílání. Rozhlasové vysílání společně s veřejnoprávní televizí 

přešlo v roce 1958 do správy ORF (öffentlich - rechtlicher Rundfunk) založené v roce 

1957. Zákon o vysílání, který upravoval vztahy a organizaci v rámci ORF vstoupil 

v platnost v roce 1967. Nezávislost vysílání byla deklarována v rakouské Ústavě až 

v roce 1974.[36] Společnost ORF měla od svého založení pozici monopolu, která trvala 

až do uvolnění trhu v 90. letech. Prvním krokem bylo schválení zákona o regionálních 

radiových vysíláních v roce 1993, ke kterému došlo až po nátlaku ESLP.[37] Teprve 

v roce 2001 byl přijat zákon o soukromoprávních televizích a zákon o 

soukromoprávních rozhlasech a tím se Rakousko přihlásilo k duálnímu systému 

vysílání. První privátní televize začala vysílat v roce 2003.[38] 
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4. Prameny mediálního práva 

Prameny práva tradičně dělíme na formální a materiální prameny. Formálními 

prameny mediálního práva jsou pouze státem uznané nebo vytvořené akty, které 

vychází z řádného legislativního procesu. Formální prameny jsou tedy obecně závazné 

normativní akty, jejichž předmětem je mediální právo (vztahy z této oblasti). Na 

materiální prameny klademe důraz zejména při interpretaci jednotlivých norem a jejich 

aplikaci.  

 

Vedle zákonů (vnější regulace) existuje také tzv. vnitřní regulace médií, která 

spočívá v dobrovolném přijímání určitých pravidel. Jde o redakční a profesně etické 

kodexy, které upravují vykonávání profese a zavazují zaměstnance příslušných 

organizací.[39] 

 

Důležité je si uvědomit, že mediální právo balancuje na rozhraní mnoha odvětví a 

zároveň řeší hranici mezi dostatečnou regulací a nežádoucím omezením určitého práva.  

 

4.1 Prameny mediálního práva v ČR 

Jak již bylo uvedeno v kap. 3, mediální právo v České republice zatím není 

považováno za „plné“ právní odvětví, ale spíše za souhrn právních norem, které 

upravují vydávání periodického tisku, provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a činnost tiskových a informačních agentur. Mediální právo v ČR lze zařadit do zvláštní 

části práva správního.[21] 

 

Normy mediálního práva jsou obsaženy v zákonech, které se vztahují 

k jednotlivým druhům médií a v obecných právních předpisech jako je trestní zákoník, 

občanský zákoník, autorský zákon. V ČR neexistuje souhrnný zákon upravující základní 

práva a povinnosti médií.  

 

Hlavními prameny mediálního práva v ČR jsou tyto akty: 

a) zákon ze dne 22. února 2000 č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 

zákon – TZ) 



   

 

20 

  

b) zákon ze dne 17. května 2001 č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (ZRTV) 

c) zákon ze dne 7. listopadu 1991 č. 483/1991 Sb., o České televizi (ZČT) 

d) zákon ze dne 7. listopadu 1991 č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu (ZČRo) 

e) zákon ze dne 21. října 1992 č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři 

(ZČTK) 

f) zákon ze dne 8. února 1995 č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 

(ZNP) 

g) zákon ze dne 9. února 1955 č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb. (ZRR) 

h) zákon ze dne 13. dubna 2010 č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání – transpozice evropských směrnic (ZAMSV) 

 

4.2 Prameny mediálního práva v Rakousku 

Mediální právo je považováno za samostatné právní odvětví ve všech německy 

mluvících zemích, tedy i v Rakousku. Tento pojem je zde však brán šířeji než v ČR. 

Mediální právo upravuje veškeré elektronické komunikace a tisk.[21] Pro srovnávání 

norem v této práci budeme vycházet z užšího, českého pojetí.  

 

Hlavními prameny mediálního práva v Rakouské republice jsou tyto obecně 

závazné normativní akty: 

a) zákon ze dne 12. června 1981 č. 314/1981 Sb, o tisku a jiných 

publicistických médiích (mediální zákon - Medien – G) 

b) ústavní zákon ze dne 10. července 1974 č. 396/1974 Sb., o zajištění 

nezávislosti vysílání 

c) zákon ze dne 21. září 1984 č. 379/1984 Sb., o rozhlasovém vysílání (ORF – 

G) 

d) zákon ze dne 31. července 2001 č. 84/2001 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách (AMD – G) – ustanovení pro privátní televizní 

vysílání (dříve pod názvem zákon o soukromém televizním vysílání) 

e) zákon ze dne 6. března 2001 č. 20/2001 Sb., o soukromém rozhlasovém 

vysílání (PrR – G) 
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f) zákon ze dne 31. července 2001 č. 85/2001 Sb., o uplatňování výhradních 

televizních vysílacích práv (FERG) 

g) zákon ze dne 30. března 2001 č. 32/2001 Sb., o směřování rakouského 

komunikačního úřadu (KOG) 

h) zákon ze dne 23. listopadu 2001 č. 152/2001 Sb., o právních aspektech 

elektronického obchodu (E-Commerce-Gesetz – ECG) 

 

Z těchto pramenů je však pro účel této práce stěžejní zejména mediální zákon 

(MG), na kterém budeme stavět veškerou další analýzu.  
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5. Analýza rakouského mediálního zákona a komparace 

s českými normami 

 Účelem této kapitoly práce je seznámit se s právními instituty, které se nacházejí 

v rakouském mediálním právu a porovnat je s českými. Jelikož rakouské mediální právo 

je souhrnně upraveno v jediném prameni, Mediálním zákoně (MG)
12
, kdežto česká 

právní úprava je roztříštěna (4.1), budou v následujícím textu zavedeny jednotlivé 

instituty na základě MG a poté bude představena jejich úprava v českém právním řádu.  

 

 Mediální zákon (MG) byl přijat v Rakouské republice už roku 1981, poslední 

novela tohoto zákona byla schválena v roce 2014. Nejzásadnější změnou byl však pro 

MG rok 2005, kdy byla přijata novela řešící otázky kyberprostoru. Do toho roku bylo za 

média ve smyslu tohoto zákona považováno pouze rozhlasové a televizní vysílání a 

tisk.[40]  

 

 MG je považován spolu s ORF – G za páteř rakouského mediálního práva. Jak 

stojí v samotné preambuli, zákon má zajišťovat ochranu práva na vyjádření názoru a 

práva na informace svobodných médií. Všechna omezení mediální svobody v tomto 

zákoně jsou přípustné podle EÚLP.[41] Zákon je dělen do deseti částí a obsahuje 57 

paragrafů.  

 

V následujícím textu bude analyzováno prvních osm částí, které tvoří 

faktologickou páteř MG. Zbylé dvě části zákona MG upravují např. změny jiných 

zákonů v souvislosti s přijetím MG, rozsah působnosti zákona, přechodná ustanovení, 

závěrečná ustanovení aj.  

 

 Nutno podotknout, že česká legislativa žádný takovýto souhrnný zákon nemá. Za 

kostru českého mediálního práva lze považovat Tiskový zákon (TZ) a zákon o 

rozhlasovém a televizním vysílání (ZRTV).  

 

                                                 
12

 MG je obecným zákonem pro média. Jednotlivá média jsou speciálně upravena v příslušných zákonech.  
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5.1 Část první – vymezení pojmů 

 Paragraf 1 MG vymezuje základní pojmy užité v tomto zákoně. Pojmy se 

v těchto významech vžily obdobně v celé oblasti mediálního práva.  

 

1. médium 

a) rakouská úprava [41]
13

 

 Médium je každý prostředek pro šíření sdělení nebo oznámení myšlenkového 

obsahu slovem, písmem, zvukem nebo obrazem většímu okruhu osob formou masové 

výroby nebo masového šíření. 

 

b) česká úprava [42, 43, 44]
14

 

 Definici pojmu médium či média v českém právním řádu nenajdeme. Jak již 

bylo řečeno výše (3.1) tento výraz je užíván obvykle v zákoně ve slovním spojení, které 

je poté ve smyslu zákona vysvětleno. Obecně je pojmu médium užíváno spíše jako 

datového nosiče, který ovšem také není zákonem vymezen.  

 

2. mediální obsahy 

a) rakouská úprava 

 Mediální obsahy jsou všechna sdělení nebo oznámení myšlenkového obsahu 

slovem, písmem, zvukem nebo obrazem obsažená v určitém médiu. 

 

b) česká úprava 

 Ani tento výraz není zpřesněn v české legislativě. V zákonech je užíván pojem 

„obsah“.
15

 

 

3. periodické médium 

a) rakouská úprava 

 Za periodické médium je považováno periodické mediální dílo nebo periodické 

elektronické médium. 

 

                                                 
13

 Rakouská úprava vždy vychází z vlastního překladu MG (konsolidovaný překlad neexistuje). 
14

 Česká úprava je obsažena zejména v TZ, ZRTV, ZNP. 
15

 Pojmu „obsah“ se užívá zejména v souvislosti s jeho regulací a odpovědností za něj. Příkladem je TZ, 

ZRTV.  
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b) česká úprava 

 Přívlastek „periodické“ se užívá v českém právním řádu pouze v souvislosti 

s tiskem. Pojem periodického tisku
16

 je vymezen v TZ v §3 a to takto: 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné 

tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné 

grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.“ 

 

 S jiným než tištěným periodikem zákony v ČR nepočítají. Tedy například 

večerní zpravodajská relace není v ČR považována za periodické médium, kdežto 

v Rakousku ano. 

 

4. mediální dílo 

a) rakouská úprava 

 Mediálním dílem je myšlený nosič sdělení nebo oznámení (podání, přednes, 

uvedení) myšlenkového obsahu určený k rozšíření mezi větší okruh osob a rozmnožený 

masovým výrobním postupem na mediální kusy 

 

b) česká úprava 

 Pojem „mediální dílo“ není v českém mediálním právu vžit. Používá se pouze 

termínu „autorské dílo“, který je upraven v §2 Autorského zákon (AZ). Za autorské dílo 

se podle AZ považuje: Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo 

umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale 

nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je 

zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo 

hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo 

vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo 

kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo 

architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. 

                                                 
16

 Legislativa rozlišuje mezi periodickým tiskem a neperiodickými publikacemi.  ZNP vymezuje pojem 

neperiodických publikací takto: §1Pro účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny 

literárních, vědeckých a uměleckých děl1) určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, 

popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.“. Ačkoli ZNP 

používá pojem publikace, jsou tím myšleny veškeré rozmnoženiny děl ve smyslu autorského zákona bez 

ohledu na způsob jejich pořízení, nosič či podobu. Podmínkou je, aby rozmnoženina splňovala zákonem 

stanovené kritérium. Rozmnoženiny vyloučené z tohoto zákona jsou upraveny v §1 ZNP. [45] 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37#f1591699
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(2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je 

autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo 

uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou 

systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným 

způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového 

programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem 

podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo 

fotografické.[46] 

 

 Pojem „autorského díla“ v pojetí AZ je tedy širší nežli pojem mediálního díla 

v MG. V případě autorského díla totiž, na rozdíl od díla mediálního, vůbec nezáleží na 

způsobu šíření ani na velikosti publika.  

 

5. tiskové dílo 

a) rakouská úprava 

 Tiskové dílo je mediální dílo, kterým se sdělení nebo oznámení myšlenkového 

obsahu šíří výhradně písmem nebo nepohyblivým obrazem. 

 

b) česká úprava 

 Ani s doslovným výrazem „tiskové dílo“ se v ČR nesetkáme. Jak již bylo 

představeno, používají se pojmy periodický tisk, neperiodická publikace a autorské dílo.  

 

6. periodické mediální dílo nebo tiskové dílo 

a) rakouská úprava 

 Periodické mediální dílo nebo tiskové dílo je mediální dílo nebo tiskové dílo, 

které vychází pod stejným názvem a kontinuálně číslované nejméně čtyřikrát do roka ve 

stejných nebo nestejných intervalech a jehož jednotlivá čísla, i když každé tvoří 

uzavřený celek, spolu obsahově souvisí. 

 

b) česká úprava 

 Nepoužívá-li legislativa pojem mediální dílo a tiskové dílo, neužívá ho ani ve 

spojení s periodicitou. Zákonem vymezený je pouze zmiňovaný periodický tisk. 
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7. periodické elektronické médium 

a) rakouská úprava 

 Periodické elektronické médium je médium, které se elektronicky: 1. vysílá 

(rádiový program) nebo 2. vyhledává (webová stránka) nebo 3. nejméně čtyřikrát ročně 

šíří ve srovnatelné podobě (opakované elektronické médium). 

 

b) česká úprava 

 Česká úprava pojmu není. Užívá se sice pojem elektronická média, kterým je 

označovaný rozhlas a televize, avšak v ZRTV se s ním nesetkáme.  

 

8. mediální společnost 

a) rakouská úprava 

 Mediální společností se rozumí společnost, která se stará o obsahovou náplň 

média nebo obstarává nebo podněcuje jeho výrobu a šíření nebo vysílání nebo 

vyhledání. 

 

b) česká úprava 

 Ačkoli v ČR existují mediální společnosti, v zákoně pod tímto pojmem upraveny 

nejsou. 

 

9. mediální služba 

a) rakouská úprava  

 Za mediální službu se považuje jiná společnost, která danou mediální společnost 

opakovaně zásobuje příspěvky slovem, písmem, zvukem nebo obrazem 

 

b) česká úprava 

 Pojmu mediální služba využívá ZAMSV ve spojení „audiovizuální mediální 

služba na vyžádání“. Toto slovní spojení je definováno v §2 ZAMSV. 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí audiovizuální mediální službou na vyžádání služba 

informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální 

mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za 

účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v 

okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu 
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pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále jen 

„katalog pořadů“)“.[47] 

 

 Významově pojmu „mediální služba“ je v ČR nejblíže informační služba popř. 

informační agentura, zpravodajská agentura. V ČR je nejznámější Česká tisková 

kancelář (ČTK), která je upravena v zákoně č. 517/1992 Sb., o České tiskové 

kanceláři.[48] 

 

10. majitel (provozovatel) média 

a)  rakouská úprava 

 Majitel média je ten, kdo: 1. provozuje mediální společnost nebo mediální 

službu nebo 2. jinak obstarává a podněcuje obsahovou podobu mediálního díla a jeho 

výrobu a šíření nebo 3. v případě elektronického média obstarává nebo podněcuje jeho 

obsahovou podobu a jeho vysílání, vyhledání nebo šíření nebo 4. jinak obstarává 

obsahovou podobu média za účelem dodatečného vysílání, vyhledání nebo rozšíření. 

 

c) česká úprava 

  S pojmem „provozovatel“ se setkáme v ZRTV, kde význam pojmu odpovídá i 

rakouské definici. §2 ZRTV rozlišuje mezi provozovatelem rozhlasového a televizního 

vysílání
17

 a provozovatelem převzatého vysílání
18

.  

 

11. vydavatel 

a)  rakouská úprava  

 Vydavatelem je ten, kdo určuje základní směřování periodického média. 

 

 

                                                 
17

 „Provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání je právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje 

program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, určuje způsob organizace rozhlasového a 

televizního vysílání a má za toto vysílání redakční odpovědnost, a pod zvukovým nebo obrazovým 

označením, jež program a služby přímo související s programem nezaměnitelně identifikuje, tento 

program a služby přímo související s programem prvotně šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává 

šířit (dále jen "provozovatel vysílání").“[43] 
18

 „Provozovatelem převzatého vysílání je právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě 

programů převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého vysílání, a která 

tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a  

nezměněné podobě šířit na základě oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále jen "registrace") 

podle tohoto zákona.“[43] 
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b)  česká úprava 

 Vydavatelem se v TZ rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává 

periodický tisk. 

 

12. výrobce  

a)  rakouská úprava 

 Výrobce je ten, kdo obstarává masovou výrobu mediálních děl. 

 

b)  česká úprava 

 Výrobce je v českém mediálním právu spjat pouze se ZRTV a to pouze 

nezávislý výrobce. V §43 ZRTV je vymezen takto: „Za nezávislého výrobce se 

považuje právnická osoba nebo fyzická osoba, která není provozovatelem televizního 

vysílání, ani není s provozovatelem televizního vysílání majetkově propojena nebo jejíž 

dodávky děl pro jednoho provozovatele televizního vysílání nepřesáhnou v průběhu 3 let 

90 % její celkové výroby. Osobou majetkově propojenou s provozovatelem televizního 

vysílání se rozumí osoba, která se podílí na hlasovacích právech nebo základním 

kapitálu tohoto provozovatele televizního vysílání, nebo osoba, v níž se provozovatel 

televizního vysílání podílí na hlasovacích právech nebo základním kapitálu.“ 

 

13. zaměstnanci (pracovníci) médií 

a)  rakouská úprava 

 Za zaměstnance médií je považován ten, kdo v mediální společnosti nebo v 

mediální službě pracuje na obsahovém vytváření média nebo se novinářsky podílí na 

sděleních mediální služby, pokud jako zaměstnanec mediální společnosti nebo mediální 

služby nebo jako pracovník na volné noze tuto žurnalistickou činnost vykonává trvale a 

ne jen jako ekonomicky nevýznamnou vedlejší činnost. 

 

b) česká úprava 

 Zaměstnanci v ČR jsou vymezeni podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník 

práce.[49] 

 

14. delikt mediálního obsahu 

a)  rakouská úprava 
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 Jako delikt mediálního obsahu je vnímané jednání spáchané v důsledku obsahu 

média, za které hrozí soudní trest, které vzniká sdělením nebo obsahem adresovaným 

většímu okruhu osob. 

 

b)  česká úprava 

 Pojem delikt (porušení) mediálního obsahu nebyl v ČR zaveden. Porušení tohoto 

práva zasahují zejména do občanského, správního popř. trestního práva. 

 

5.2 Část druhá - ochrana žurnalistického povolání 

Paragrafy 2 – 5 MG obsahují instituty na ochranu žurnalistů. Mezi tyto čtyři 

instituty patří: §2 ochrana přesvědčení, §3 ochrana příspěvku označených jménem 

autora, §4 zákaz vynucování zveřejnění, §5 redakční statuty.  

 

Ochrana přesvědčení dává právo zaměstnanci médií odmítnout spolupráci na 

určitém obsahu příspěvku či náplni média z důvodu rozporu s jeho přesvědčením 

v podstatných otázkách či v zásadách žurnalistického povolání. Zaměstnanec nesmí být 

za využití tohoto institutu znevýhodněn.  

 

Ochrana příspěvku označených jménem autora zakazuje zveřejnit příspěvek 

pod jménem autora (pseudonymem, značkou) bez souhlasu autora v případě, že byl 

příspěvek nebo jeho obsah změněn.  

 

Zákaz vynucování zveřejnění příspěvku autorem platí obecně. Paragrafy 2 a 3 

MG nejsou výjimkou z tohoto zákazu. 

 

Redakční statuty jsou vnitřní předpisy mediálních společností či služeb, které 

jsou přijímány valnou hromadou.  

 

Tyto instituty se dotýkají autorského a pracovního práva. V českém mediálním 

právu odpovídající ustanovení nenalezneme. 
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5.3 Část třetí - ochrana osobnosti  

Instituty na ochranu osobnosti jsou v MG definovány v paragrafech 6 – 13. 

Paragraf 6 MG upravuje případy, kdy obsahem média dojde k pomluvě, urážce, 

výsměchu či obelhávání. MG přiznává poškozenému právo na odškodnění, jehož výše 

nesmí překročit 20 000 Euro, v extrémních případech 50 000 Euro.
19

 Nárok na 

odškodnění v některých případech nevzniká (např. pokud je zpráva pravdivá a jde o 

zprávu z oblasti činnosti správních orgánů, jde o živé vysílání, zveřejnění na webové 

stránce či reprodukované pravdivé sdělení, na kterém měla veřejnost zájem). 

 

V §7 a §7a MG je upraven zásah do osobního života a zveřejnění identity ve 

zvláštních případech, za něž je považován trestný čin a jeho oběť nebo podezřelý. 

V případě neoprávněného zásahu do osobního života či zveřejnění identity (př. jde o 

mladistvého, zveřejnění může ovlivnit další život) vzniká poškozenému nárok na 

odškodnění médiem.  

 

Obsahem §7b a 7c MG je zajištěna ochrana presumpce neviny a ochrana před 

zakázaným zveřejněním. Odškodnění může požadovat ten, kdo byl médii prezentován 

jako usvědčený či vinný v případě, že byl pouze podezřelý a nebylo vydáno 

pravomocné rozhodnutí. Podle §7c je zakázáno zveřejňování příspěvku, které byli 

získány sledováním či pozorováním osob nebo jejich komunikačních zařízení. 

Odškodnění za porušení jsou vyšší než u předchozích norem. Další paragrafy 8, 8a 

upravují odškodňovací řízení.  

 

Paragrafy 9 - 13 MG se snaží o zachování nestrannosti médií. Přináší dva 

instituty: zveřejnění stanoviska druhé strany a dodatečné sdělení o výsledku 

trestního řízení. Každá fyzická či právnická osoba má nárok bezplatně zveřejnit své 

stanovisko k určité skutečnosti v případě, že se jí týká a ve zveřejněném příspěvku byla 

postižena více než jen obecně. Stanovisko nesmí odpovídat osobnímu vyjádření názoru, 

hodnocení nebo varování před druhou osobou. 

 

Smyslem institutu dodatečného sdělení podle MG je, že každá podezřelá osoba, o 

které médium takto informovalo, má právo žádat bezplatné sdělení v médiu v případě, 

                                                 
19

 Tato hranice byla zavedena kvůli zachování ekonomické existence média.  
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že trestní oznámení bylo staženo nebo byl vydán rozsudek. Správnost je prokázána 

předložením rozhodnutí nebo jiným úředním dokladem. §11 upravuje, kdy tyto dvě 

povinnosti médiu nevznikají.  

 

Ostatní paragrafy této části řeší soudní řízení, pokud nebylo zveřejněné stanovisko 

druhé strany nebo dodatečné sdělení.  

 

Právní instituty odpovídající §6 - §9 MG nejsou v ČR upraveny pomocí norem 

mediálního práva. Jelikož ze všech těchto paragrafů vyplývá určitý nárok na 

odškodnění, jde tedy o náhradu nemajetkové újmy, která je v ČR posuzována podle 

občanského práva tedy zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, konkrétně §2894 

a další. Některé případy mohou být považovány za trestné činy podle zákona č. 40/2009 

Sb., Trestního zákoníku, jako např. pomluva (§184 TrZ). Vedle těchto zákonů nesmí být 

opomíjen také zákon o ochraně osobních údajů. Z oblasti ochrany osobnosti v mediální 

sféře existuje též bohatá judikatura ESLP. 

 

Oproti tomu dodatečné sdělení a zveřejnění stanoviska druhé strany (v ČR 

institut odpovědi), je do mediálního práva zahrnuto. Tyto dva prostředky jsou 

upraveny v TZ §10 a §11 a ZRTV §35 a §36
20

. Právo na odpověď je v českých 

zákonech upraveno konkrétněji, tedy zejména situace, kdy může osoba zveřejnění 

odpovědi požadovat. Zároveň také vzhledem k MG je v českých zákonech upravena 

dědičnost tohoto práva. 

 

§10 TZ zní: „(1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující 

skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, 

anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo 

požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby 

odpověď uveřejnit. 

(2) Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení podle odstavce 

1 uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje 

nebo zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li 

napadána jen jeho část, pak této části; z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí. 

                                                 
20

 Úprava obou zákonu je totožná, proto není nutné citovat paragrafy z obou zákonů. 
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(3) Osoba, na jejíž žádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď podle tohoto zákona, 

nemůže požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď. 

(4) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a dětem, a 

není-li jich, jejím rodičům.“[42] 

 

Právo na uveřejnění odpovědi je součástí směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) [45] 

 

Právo na dodatečné sdělení je v obou zemích totožné. Vyskytují se pouze dva 

rozdíly. Stejně jako u práva na odpověď české zákony řeší přechod práva v případě 

smrti. Naproti tomu dodatečné sdělení nejsou podle českého právního řádu vydavatel 

(popř. provozovatel) povinni zveřejnit v případě stažení trestního oznámení či zpětvzetí 

žaloby. 

 

MG, TZ i ZRTV upravují také výjimky z těchto práv a postup v případě porušení 

tohoto práva ze strany vydavatele či provozovatele. 

 

5.4 Část čtvrtá - tiráž, zveřejnění a označení 

Tato část je obsažena v §24 - §27 MG. Povinností je, aby na každém médiu bylo 

uvedeno jméno nebo společnost majitele média, místo nakladatelství a místo výroby. 

Dále na každém periodickém médiu musí být adresa společnosti či majitele média a 

redakce, jméno a adresa vydavatele.  Obdobné platí u periodického elektronického 

média, kde je požadované jméno nebo společnost a adresa majitele média a vydavatele.  

 

Zvláštní podmínky platí také pro zveřejňování údajů (§25 - §27). Majitel média 

musí každoročně uveřejnit v prvním čísle svého média speciální údaje (tj. jméno, 

společnost, předmět, podnikání, bydliště, sídlo, druh a výši podílů majitelů, organizaci 

společnosti). Zvláštností je, že podle MG je také povinen uveřejnit, pokud některý 

z majitelů, jednatelů, členů předsednictva či dozorčí rady je majitelem jiné mediální 

společnosti nebo mediální služby. Všechny tyto údaje musí být u rozhlasových 

programů zveřejněny buď na teletextové stránce, nebo v úřední sbírce. 
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Paragraf 27 MG upravuje situace, kdy nezveřejněním některých z výše uvedených 

údajů se majitel média dopustí správního přestupku. 

 

Povinné údaje jsou v TZ upraveny obdobně jako v MG. Tyto údaje musí být 

jako v MG uvedeny na každém vydání periodického tisku. Paragraf 8 TZ definuje 

povinnost na zveřejnění těchto údajů: název periodického tisku, označení periodický 

tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného 

celku, četnost (periodicita) jeho vydávání, označení regionální mutace, je-li periodický 

tisk vydáván v regionálních mutacích, místo vydávání, číslo a den vydání, evidenční 

číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, název, sídlo a identifikační číslo 

vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště 

vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která 

vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, 

identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště. [42] 

 

Vedle toho vzniká vydavateli povinnost doložit rozšířené údaje při zápisu do 

evidence periodického tisku. 

 

Povinnost označení povinnými údaji se vztahuje i na neperiodické publikace 

podle §2 ZNP: „Neperiodická publikace musí obsahovat tyto údaje: název díla, jména 

autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení 

výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů, obchodní jméno a sídlo nebo 

jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (dále jen 

"vydavatel"),  rok prvního vydání, je-li znám, u děl přeložených původní název díla a 

označení vydání, z něhož byl pořízen překlad, označení nositele autorských práv, číslo 

Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno, obchodní jméno a 

sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, 

a rok, ve kterém byla tato publikace vydána.“[44] 

  

 I rozhlasové a televizní vysílání je v České republice vázáno povinností uvádět 

určité údaje. Povinnost vyplývá z §32 ZRTV, který říká: „Provozovatel vysílání je 

povinen uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou 
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vysílání reklamy a teleshoppingu, identifikovat rozhlasový program alespoň jedenkrát 

za hodinu, nenaruší-li tím celistvost vysílaného pořadu.“[43] 

5.5 Část pátá - trestně právní ustanovení 

Paragraf 28 MG určuje postavení MG ve vztahu k obecnému trestnímu zákoníku. 

V trestněprávních záležitostech deroguje MG obecný trestní zákoník.
21

 Zvláštní úprava 

MG se týká ochrany redakčního tajemství, promlčení, stažení či zabavení 

mediálních kusů aj.  

 

V ČR se postupuje podle trestního zákoníku (TrZ) [50]. Speciální úprava se 

vyskytuje jen výjimečně. Shodným institutem v obou právních řádech je ochrana 

redakčního tajemství, u nás nazývaná ochrana zdroje a informací. 

 

V MG je upravena paragrafem 31:  

„(1) Majitelé médií, vydavatelé, zaměstnanci médií a zaměstnanci mediální firmy 

nebo mediální služby mají právo v řízení před soudem nebo správním úřadem odmítnout 

odpovídat jako svědci na otázky, které se týkají osoby autora, zasilatele nebo hlídače 

příspěvků a podkladů nebo sdělení, která uskutečnili s ohledem na svou činnost. (2) 

Právo uvedené v odst. 1 se nesmí obcházet, zejména ne tím, že oprávněné osobě bude 

uloženo vydání písemností, tiskovin, obrazových a zvukových nebo datových nosičů, 

zobrazení a jiných zobrazení s takovým obsahem nebo jí budou zabaveny. (3) Do jaké 

míry je povolena kontrola telekomunikace účastnických přípojek mediální firmy a 

optická a akustická kontrola osob s použitím technických prostředků v prostorách 

mediální firmy, určuje trestní soudní řád.“[41] 

 

TZ §16 a ZRTV §41 upravují ochranu zdroje a obsahu informací téměř stejně. 

Nad rámec MG upozorňují na to, že tímto není dotčena povinnost nenadržovat pachateli 

trestného činu a překazit či oznámit trestný čin.  

 

 Je také záhodno uvést, že k tématu odtajnění zdroje informací se také vyjádřil 

několikrát Evropský soudní dvůr pro lidská práva (ESLP). Průkopnickým rozsudkem 

                                                 
21

 Jde o jeden z právních principů v případě, že dojde ke kolizi pravidel. Zásada lex specialis derogat 

generali říka, že speciální úprava má přednost před normou obecnější, která se uplatní tam, kde zvláštní 

zákon mlčí. 
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byl rozsudek z roku 1996 Goodwin proti Velké Británii, ve kterém soud konstatoval, že 

ochrana novinářských zdrojů je jednou ze základních podmínek svobodného tisku. [45] 

5.6 Část šestá - povinné výtisky 

Odpovídající název v MG pro tuto povinnost jsou tzv. knihovnické kusy.  Podle 

§43MG  je majitel média povinen od každé tiskoviny vydané v tuzemsku dodat určitý 

počet kusů na stanovené instituce. Počet kusů u periodik nesmí činit více jak dvanáct 

kusů, v ostatních případech ne více než sedm. Podrobnosti určuje vyhláška. Mezi 

instituce, do kterých jsou výtisky odevzdávány, patří například Rakouská národní 

knihovna, univerzitní a zemské knihovny. Na další instituce se vztahuje povinnost 

nabídky ze strany vydavatele, jde o Parlamentní knihovnu, Administrativní knihovny 

Úřadu spolkového kancléře aj. 

 

Tato povinnost nabídky se také vztahuje na jiná mediální díla s výjimkou 

zvukových nosičů a nosičů pohyblivých obrázku (filmová díla). Počet odevzdaných 

kusů nesmí převyšovat počet pěti. (§43a) 

 

Povinnost odevzdání musí být splněna majitelem média do měsíce od začátku 

šíření či výroby. MG též zavádí institut náhrady vydavateli. 

 

Povinné výtisky v ČR upravuje TZ a ZNP. Odevzdání povinných výtisků se 

vztahuje jen na tištěná média. TZ je přísnější než MG, co se týče doby dodání. Ta je 

pouhých 7 dnů. ZNP stanovuje dobu 30 dnů. Instituce, do kterých se odevzdávají 

povinné výtisky, jsou stanoveny přímo v zákoně (TZ i ZNP odlišně) a to i s počtem 

kusů. TZ a ZNP také zavádí nutnost bezvadného výtisku a možnost žádat o výměnu 

vadného. [42] 

 

Povinnost nabídky je ustanovena pouze v ZNP, podle kterého musí vydavatel 

nabídnout publikaci ke koupi knihovnám určeným vyhláškou.  

 

5.7 Část sedmá - zveřejnění nařízení a rozhodnutí 

Paragrafem 46 MG je majiteli média ukládána povinnost zveřejňovat v krizových 

a katastrofických situacích výzvy a nařízení spolkových a zemských úřadů. Vedle toho 
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plyne majiteli také povinnost uveřejňovat soudní rozhodnutí, o jejichž zveřejnění 

v daném médiu bylo rozhodnuto. V rozhlase musí být tato soudní rozhodnutí zveřejněna 

bez vsuvek a výpustek do osmi dnů po zaslání.  

 

Na českém území je možné se setkat s obdobnou úpravou a to v §6 TZ a §33 

ZRTV. TZ zavádí povinnost pro periodický tisk touto úpravou: „V naléhavém veřejném 

zájmu je vydavatel povinen uveřejnit v periodickém tisku důležité a neodkladné 

oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména je povinen uveřejnit 

rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu. Toto 

oznámení musí být uveřejněno v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po 

doručení jeho textu vydavateli způsobem graficky jej zvýrazňujícím a odlišujícím od 

ostatního obsahu periodického tisku.“[42] 

 

ZRTV nemluví o povinnosti oznámení v naléhavém veřejném zájmu jako TZ, 

ale o povinnosti provozovatele vysílání při vysílání událostí značného 

společenského významu. Tyto události jsou stanoveny vyhláškou popř. členskými státy 

EU nebo Rady Evropy a Úředním věstníkem EU. Velký význam má §33 odst. 1, který 

zakazuje zneužití tohoto vysílání. „ Provozovatel televizního vysílání nesmí využívat 

výhradní práva k vysílání události značného společenského významu způsobem, který by 

podstatnou část veřejnosti v České republice zbavoval možnosti sledovat tuto událost v 

přímém přenosu nebo ze záznamu v celoplošném televizním vysílání v nezakódované 

podobě a bez zvláštního poplatku.“[43] 

 

S tímto vysíláním je spjata také povinnost podle §34 ZRTV, kdy provozovatel je 

povinen jiným provozovatelům televizního vysílání usazeným v členských státech 

Evropské unie umožnit přístup k záznamu této události za účelem pořízení krátkého 

zpravodajského výňatku do zpravodajských pořadů. Vytvořený výňatek nesmí 

přesáhnout 90 vteřin a musí být označen zdrojem.  

 

5.8 Část osmá - předpisy o šíření 

Paragrafy 47 – 49 MG regulují šíření periodických tiskovin, připevňování 

tiskovin a s porušením těchto norem související přestupek. Při šíření periodických 

tiskovin je zakázané, aby šiřitelem na veřejných místech byla osoba mladší 18 let. 
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Z tohoto ustanovení jsou vyloučeny distribuce školních časopisů, které mohou být 

šířeny osobami staršími 14 let. Každá tiskovina určena k prodeji na veřejném místě, 

musí být označena zřetelně cenou.  

 

Zvláštním způsobem šíření tiskovin je jejich připevňování či vylepování na 

veřejných místech, které dle MG nevyžaduje obecně souhlas úřadů. Správní úřady 

s místní působností mohou stanovit, že k připevňování může docházet jen na určitých 

místech.  
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6. Vliv Evropské unie na mediální právo 

6.1 Právo EU 

O právu Evropské unie a jeho nadřazenosti před vnitrostátním právem jsme již 

mluvili v úvodu této práce. Je tedy důležité si představit změny, které nastaly v oblasti 

mediálního práva v souvislosti s právem EU.  

 

Právo EU na rozdíl od mezinárodního práva zavazuje nejen státy, ale také 

vnitrostátní subjekty států. Jednotlivé státy se dobrovolně vzdaly části své suverenity ve 

prospěch EU. Nutností je, aby EU nezasahovala do suverenity státu až příliš. Proto jsou 

v zakládacích smlouvách ustanovení o zásadě svěřených pravomocí. Článek 5 Smlouvy 

o Evropské unii (SEU) určuje podle této zásady, že „Unie jedná pouze v mezích 

pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve 

Smlouvách.“[51] 

 

Pro větší přehlednost jsou druhy pravomocí Unie definovány v čl. 2 – 6 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) a děleny na výlučné pravomoci (článek 3 SFEU), 

sdílené pravomoci (článek 4 SFEU), koordinační pravomoci a podpůrné pravomoci 

(článek 5 SFEU). Zvláštním druhem je společná zahraniční a bezpečnostní politika, 

která je upravena v SEU.[52] 

 

Články 3, 4 a 6 SFEU jsou pro přehlednost uvedeny v příloze č. 1. Z těchto článků 

můžeme vyvodit, že se mediální právo řadí do pravomoci koordinační popř. podpůrné. 

 

Evropské právo můžeme podle subjektů, které jej vytváří, dělit na právo primární 

(tvořeno státy) a sekundární (tvořeno orgány EU). Primární právo je právním základem 

EU a zahrnuje např. zřizovací smlouvy, přístupové smlouvy aj.[52] 
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Sekundární právo vzniká na základě práva primárního a jsou za něj považovány 

legislativní akty orgánů EU. SFEU v článku 288 definuje pět typů právních aktů: 

směrnice, nařízení, rozhodnutí, doporučení a stanoviska
22

.[53] 

 

6.2 Normy týkající se mediálního práva 

6.2.1 Primární právo 

Stejně jako jednotlivé státy i EU považuje za hlavní práva (popř. právního řádu) 

základní a lidská práva. Již v samotné Smlouvě o založení evropského společenství 

(dnes Smlouva o Evropské unii – SEU a Smlouva o fungování Evropské unie - SFEU) a 

dalších navazujících smlouvách se objevují normy, kterými se řídí i úprava mediálního 

práva. Ze SFEU stojí za pozornost čl. 167 (dříve 151), který garantuje snahu EU 

o rozkvět kultur členských státu. 

 

Článek 167 odst. 1, 2 SFEU: 

„1. Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich 

národní a regionální různorodost a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví. 

2. Činnost Unie je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a v 

případě potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v následujících oblastech: — 

zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů, — zachování a ochrana 

kulturního dědictví evropského významu, — nekomerční kulturní výměny, — umělecká a 

literární tvorba, včetně tvorby v audiovizuální oblasti.“[53] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Článek 288 SFEU: „ Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné 

ve všech členských státech. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, 

jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. 

Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze 

pro ně. Doporučení a stanoviska nejsou závazná.“[53]  
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Součástí primárního práva je také Listina základních práv EU
23
, která obsahuje  

již v předchozích kapitolách rozebíraná práva na svobodu projevu a právo na informace.  

 

Vymezení těchto práv v článku 11 zní: 

„1. Každý člověk má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu 

zastávat názory a přijímat či šířit informace bez zásahu státní moci a bez ohledu na 

hranice státu. 

2. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány.“[54] 

  

 Dalšími instituty primárního evropského práva, které se dotýkají mediálního 

práva, jsou: volný pohyb zboží a volný pohyb služeb, ochrana volné hospodářské 

soutěže (zákaz kartelů), zákaz zneužití silného postavení na trhu  

 

6.2.2 Sekundární právo 

 Sekundární právo upravuje dílčí oblasti mediálního práva. Výstavbu 

informačních společností považuje EU za důležitý přínos k rozvoji 

konkurenceschopnosti a možností zaměstnanosti.[20] Oblast mediálního práva je 

nejčastěji upravována pomocí směrnic. Záleží tedy na státu, jaký způsob dosažení cíle 

zvolí a jak transponuje směrnici do vnitrostátního práva.  

 

 Nejdůležitějšími směrnicemi, které zasahují do mediálního práva, jsou: 

a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 

2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (o 

audiovizuálních mediálních službách). 

 

 Touto směrnicí byla zrušena Směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního 

vysílání tzv. Směrnice Televize bez hranic.  

 

                                                 
23

 Listina byla přijata v roce 2000 spolu s Niceskou smlouvou jako deklarace a nebyla tudíž právně 

závazná. Závaznou se stala až podle Lisabonské smlouvy. Podle článku 6 SEU má Listina stejnou právní 

sílu jako Smlouvy a je tedy součástí primárního práva.[52] 
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 Cílem směrnice z roku 2010 je vytvořit rámec pro poskytování přeshraničních 

audiovizuálních mediálních služeb a posílit vnitřní trh v oblasti výroby a distribuce 

pořadů a zaručit podmínky spravedlivé hospodářské soutěže.[55] 

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 

o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením 

a o jejich vzájemném propojení (Přístupová směrnice) 

c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 

o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 

elektronických komunikací (Směrnice o univerzální službě) 

d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 

o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (Autorizační 

směrnice) 

e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 

o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací 

(Rámcová směrnice) 

f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 

12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 

v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí 

a elektronických komunikacích)  

 

 Směrnice b – f tvoří předpisový rámec pro sítě a služby elektronických 

komunikací a vzhledem k vývoji technologií jsou pravidelně přezkoumávány.[55] Po 

přezkumu v roce 2009 byly směrnice o univerzální službě a směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích změněny směrnicí 2009/135/ES. 

 

g) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES 

 

 Vedle směrnic byla v oblasti médií Evropskou komisí vydána v roce 2013 zelená 

kniha „Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu: růst, tvorba a hodnoty“ a 

vlády států byly vyzvány, aby se k otázkám v tomto dokumentu vyjádřily. [55]  

  

Pro oblast televize a audiovizuálních médií určuje EU minimální standardy, 

kterými se musí řídit nejen státy, ale také každá televizní stanice v EU. Hlavní 

regulované okruhy jsou reklama, ochrana mládeže, zákaz násilí a rasismu. Nejen 
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televizní stanice vůči státům popř. EU mají povinnost, ale také státy jsou vůči 

televizním stanicím zavázány. Vedle pojmu média zavedla EU též pojem mediální 

služby. Tento pojem byl zaveden Směrnicí o audiovizuálních službách a rozšiřuje tím 

zásadu volného pohybu služeb i na média. V článku 21 – 28 Směrnice je pojem 

definován. Shrnutím těchto obsáhlých článků by se mediální služba dala charakterizovat 

jako vysílání, které má za cíl výkon hospodářské činnosti, klade důraz na informace, 

zábavu nebo výchovu a je přenášeno pomocí elektronické komunikační platformy. Za 

tyto služby nejsou považovány např. on-line noviny, osobní blogy aj.
24

 [20] 

 

 V oblasti mediálního práva je potřeba ze strany legislativy rychlých reakcí na 

nové technologie. Díky schvalovacím postupům EU nejsou akty přijímány tak rychle, 

jak by bylo potřeba a k jejich přijetí dojde až s odstupem času po příchodu technické 

novinky. S tím je spojena i opožděná úprava ve vnitrostátních předpisech, která se 

posune ještě o transpoziční lhůtu, kterou státy na zapracování směrnice mají.  

                                                 
24

 Transpozice směrnice proběhla do českého právního řádu pomocí přijetí Zákona o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání. Definice pojmu mediální služby je však pojata mnohem šířeji a 

reguluje tak i služby, které EU regulovat nechtěla. Tento rozpor je stále nedořešen.  
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Závěr 

Z vývoje posledních let začíná být zřejmé, že ani přes rostoucí objem legislativy 

zaměřené na regulaci médií nedokáží zákonodárci držet krok s technologickým 

vývojem. Jedním z možných přístupů k tomuto problému se zdá býti vytvoření zákonné 

normy vysoké míry obecnosti upravující média jako taková, v celé vágnosti tohoto 

pojmu. Tento přístup je uplatněn v rakouském právním řádu, kde existuje obecný 

Mediální zákon a zároveň jsou nejdůležitější současná média upravena konkrétněji 

specializovanými zákony. Takto je možné definovat jednotně potřebné instituty bez 

přílišného důrazu na detail a celková legislativa netrpí roztříštěností typickou pro 

českou právní úpravu. Zároveň je zachována vysoká míra pružnosti, kdy každý nový typ 

média je okamžitě regulován obecnou normou a zákonodárná moc má čas na připravení 

normy konkrétní. 

 

Jistým nebezpečním takového zpracování mediálního zákona je jeho začlenění 

do nadnárodní legislativy. Evropské normy mají před vnitrostátními normami aplikační 

přednost a zároveň existují tendence regulovat média na evropské úrovni. V případě 

rakouského systému regulace médií tedy může hypoteticky nastat situace, kdy bude 

obecná rakouská norma derogována normou evropskou s vyšší mírou konkrétnosti a do 

systému tak bude zanesena diskrepance. 

 

V posledním je také záhodno zmínit, že ačkoliv je komparace jedním 

z vhodných zdrojů inspirace při tvorbě a úpravě regulace médií a vydávání následných 

legislativních aktů, nebyla autorkou nalezena žádná akademická práce, která by se 

zabývala srovnáním mediálního práva mezi státy. Autorka si je plně vědoma, že rozsah 

bakalářské práce není ani zdaleka dostatečný pro komplexní studii, jíž by bylo v tomto 

odvětví potřeba. Zároveň ale tato práce představuje první nakročení do problematiky, 

vymezení pojmů a stručný náhled do tématu s potenciálem podnítit odborně-

společenskou diskuzi o vhodnosti přístupu k regulaci médií v ČR. 
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Summary 

In our culture, it is media who is the main source of information as well as the 

primary shaper of the public opinion. However, the current acceleration of a 

technological development causes delays in a formulation of legislation necessary to 

regulate new types of media. One approach to the problem of lagging legislation is a 

creation of a general law for the media. For such a general law can be used to regulate 

any newly appeared type of media until the more specific legal norm is provided. 

 

In her thesis, the author demonstrates the suitability of use of a main general law 

in the field of media law. The author’s argumentation is based on the comparison of the 

Austrian Media law with Czech media legal regulations. Austrian Media law serves as 

an example of a sole and general legal norm, while Czech legislation is fragmented 

from the point of view of its sources and unnecessarily specific towards the regulated 

media. 

 

The comparison of media laws in Austria and Czech Republic itself (Chapter 5) 

is further complemented by historical circumstances of the studied topics (Chapter 1), a 

brief overview of basic concepts of the legal theory (Chapter 1), comparison of the 

constitutional order in Czech Republic and Austria (Chapter 2) and a review of the of 

the necessary theory of media law (Chapters 3 and 4). 

 

Given the importance and global impact of media regulation issues, it is no 

surprise that besides the national governments, the matter is also addressed by 

supranational entities, such as European Union. As the European legal norms have 

priority over the national ones, the EU legislation directly affects the national law of its 

member states. Thus, the last chapter (Chapter 6) of the thesis is devoted to the study of 

the influence of the European legislation on the Czech and Austrian media law. 

 

The general purpose of the presented thesis is to motivate a debate on the topic 

of media regulation in Czech Republic. The author would also like to show the potential 

of a comparative analysis of media legislation in different countries as a basis for such a 

debate. 
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Použité zkratky 

1. ČR — Česká republika 

2. EU — Evropská unie 

3. BV – G – Bundesverfassungsgesetz (Ústavní zákon Rakouské republiky) 

4. ČT, ČRo, ČTK — Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář 

5. ESLP — Evropský soud pro lidská práva 

6. EÚLP — Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (ve Sbírce 

zákonů publikována jako sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 

209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod) 

7. SEU – Smlouva o Evropské unii 

8. SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 

9. LZPS — Listina základních práv a svobod (ve Sbírce zákonů publikována jako 

usnesení předsednictva ČNR pod č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku) 

10. Ústava — Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

11. StGG - Zákon státu z 21. prosince 1867 č. 142 Říšské sbírky zákonů, o všeobecných 

právech státních občanů v království a zemích, zastoupených v Říšské radě - 

Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der 

Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 

StF: RGBl. Nr. 142/1867  

12. MG – Zákon č. 314/1981 Sb, o tisku a jiných publicistických médiích (mediální 

zákon) 

13. TZ — Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 

14. ZRTV — Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů  

15. ZCTK — Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři 

16. ZNP — Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 

17. ZRR — Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb. 

18. ZAMSV – Zákon ze dne 13. dubna 2010 č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Články 3, 4 a 6 SFEU o pravomocích 

Článek 3 SFEU: 

„1. Unie má výlučnou pravomoc v těchto oblastech: a) celní unie; b) stanovení pravidel 

hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu; c) měnová politika 

pro členské státy, jejichž měnou je euro; d) zachování biologických mořských 

zdrojů v rámci společné rybářské politiky; e) společná obchodní politika.  

2. Ve výlučné pravomoci Unie je rovněž uzavření mezinárodní smlouvy, pokud je její 

uzavření stanoveno legislativním aktem Unie nebo je nezbytné k tomu, aby Unie 

mohla vykonávat svou vnitřní pravomoc, nebo pokud její uzavření může ovlivnit 

společná pravidla či změnit jejich působnost.“ 

Článek 4 SFEU: 

„1. Unie sdílí pravomoc s členskými státy, pokud jí Smlouvy svěřují pravomoc, která se 

netýká oblastí uvedených v článcích 3 a 6.  

2. Sdílená pravomoc Unie a členských států se uplatňuje v těchto hlavních oblastech: a) 

vnitřní trh; b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě; c) 

hospodářská, sociální a územní soudržnost; d) zemědělství a rybolov, vyjma 

zachování biologických mořských zdrojů; e) životní prostředí; f) ochrana 

spotřebitele; g) doprava; h) transevropské sítě; i) energetika; j) prostor svobody, 

bezpečnosti a práva; k) společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, 

pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě. 

3. Unie má pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a 

vesmíru, zejména vymezovat a provádět programy, avšak výkon této pravomoci 

nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomoci.  

4. Unie má pravomoc vyvíjet činnost a provádět společnou politiku v oblasti rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci, avšak výkon této pravomoci nesmí členským 

státům bránit ve výkonu jejich pravomoci.“ 

Článek 6 SFEU: 

„Unie má pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje 

činnosti členských států. Oblasti těchto činností na evropské úrovni jsou: a) ochrana 

a zlepšování lidského zdraví; b) průmysl; c) kultura; d) cestovní ruch; e) všeobecné 

vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport; f) civilní ochrana; g) správní 

spolupráce.“ 
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Příloha č. 2: Mediální zákon (MG) ke dni 28. 4. 2015  

Präambel/Promulgationsklausel 

Dieses Bundesgesetz soll zur Sicherung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung und 

Information die volle Freiheit der Medien gewährleisten. Beschränkungen der Medienfreiheit, deren 

Ausübung Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, sind nur unter den im Art. 10 Abs. 2 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, bezeichneten 

Bedingungen zulässig. 

Erster Abschnitt 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Im Sinn der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist 

1. „Medium“: jedes Mittel zur Verbreitung von Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem 

Inhalt in  ort, Schrift, Ton oder Bild an einen größeren Personenkreis im  ege der 

Massenherstellung oder der Massenverbreitung; 

1a. „Medieninhalte“: Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem Inhalt in Wort, Schrift, Ton 

oder Bild, die in einem Medium enthalten sind; 

2. „periodisches Medium“: ein periodisches Medienwerk oder ein periodisches elektronisches 

Medium; 

3. „Medienwerk“: ein zur Verbreitung an einen größeren Personenkreis bestimmter, in einem 

Massenherstellungsverfahren in Medienstücken vervielfältigter Träger von Mitteilungen oder 

Darbietungen mit gedanklichem Inhalt; 

4. „Druckwerk“: ein Medienwerk, durch das Mitteilungen oder Darbietungen ausschließlich in Schrift 

oder in Standbildern verbreitet werden; 

5. „periodisches Medienwerk oder Druckwerk“: ein Medienwerk oder Druckwerk, das unter 

demselben Namen in fortlaufenden Nummern wenigstens viermal im Kalenderjahr in gleichen oder 

ungleichen Abständen erscheint und dessen einzelne Nummern, mag auch jede ein in sich 

abgeschlossenes Ganzes bilden, durch ihren Inhalt im Zusammenhang stehen; 

5a. „periodisches elektronisches Medium“: ein Medium, das auf elektronischem Wege 

a) ausgestrahlt wird (Rundfunkprogramm) oder 

b) abrufbar ist (Website) oder 

c) wenigstens vier Mal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung verbreitet wird 

(wiederkehrendes elektronisches Medium); 

6. „Medienunternehmen“: ein Unternehmen, in dem die inhaltliche Gestaltung des Mediums besorgt 

wird sowie 

a) seine Herstellung und Verbreitung oder 

b) seine Ausstrahlung oder Abrufbarkeit 

 
entweder besorgt oder veranlasst werden; 

7. „Mediendienst“: ein Unternehmen, das Medienunternehmen wiederkehrend mit Beiträgen in  ort, 

Schrift, Ton oder Bild versorgt; 

8. „Medieninhaber“: wer 

a) ein Medienunternehmen oder einen Mediendienst betreibt oder 

b) sonst die inhaltliche Gestaltung eines Medienwerks besorgt und dessen Herstellung und 

Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst oder 

c) sonst im Fall eines elektronischen Mediums dessen inhaltliche Gestaltung besorgt und dessen 

Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst oder 

d) sonst die inhaltliche Gestaltung eines Mediums zum Zweck der nachfolgenden Ausstrahlung, 

Abrufbarkeit oder Verbreitung besorgt; 

9. „Herausgeber“: wer die grundlegende Richtung des periodischen Mediums bestimmt; 

10. „Hersteller“: wer die Massenherstellung von Medienwerken besorgt; 

11. „Medienmitarbeiter“: wer in einem Medienunternehmen oder Mediendienst an der inhaltlichen 
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Gestaltung eines Mediums oder der Mitteilungen des Mediendienstes journalistisch mitwirkt, sofern 

er als Angestellter des Medienunternehmens oder Mediendienstes oder als freier Mitarbeiter diese 

journalistische Tätigkeit ständig und nicht bloß als wirtschaftlich unbedeutende Nebenbeschäftigung 

ausübt; 

12. „Medieninhaltsdelikt“: eine durch den Inhalt eines Mediums begangene, mit gerichtlicher Strafe 

bedrohte Handlung, die in einer an einen größeren Personenkreis gerichteten Mitteilung oder 

Darbietung besteht. 

(2) Zu den Medienwerken gehören auch die in Medienstücken vervielfältigten Mitteilungen der 

Mediendienste. Im übrigen gelten die Mitteilungen der Mediendienste ohne Rücksicht auf die technische 

Form, in der sie geliefert werden, als Medien. 

Zweiter Abschnitt 

Schutz der journalistischen Berufsausübung; Redaktionsstatuten 

Überzeugungsschutz 

§ 2. (1) Jeder Medienmitarbeiter hat das Recht, seine Mitarbeit an der inhaltlichen Gestaltung von 

Beiträgen oder Darbietungen, die seiner Überzeugung in grundsätzlichen Fragen oder den Grundsätzen 

des journalistischen Berufes widersprechen, zu verweigern, es sei denn, daß seine Überzeugung der im 

Sinn des § 25 veröffentlichten grundlegenden Richtung des Mediums widerspricht. Die technisch-

redaktionelle Bearbeitung von Beiträgen oder Darbietungen anderer und die Bearbeitung von Nachrichten 

dürfen nicht verweigert werden. 

(2) Aus einer gerechtfertigten Weigerung darf dem Medienmitarbeiter kein Nachteil erwachsen. 

 

Schutz namentlich gezeichneter Beiträge 

§ 3. Wird ein Beitrag oder eine Darbietung in einer den Sinngehalt betreffenden  eise geändert, so 

darf die Veröffentlichung unter dem Namen des Medienmitarbeiters nur mit seiner Zustimmung 

geschehen. Der Angabe des Namens des Verfassers ist die Bezeichnung mit einem von ihm 

bekanntermaßen gebrauchten Decknamen oder Zeichen gleichzuhalten. 

 

Kein Veröffentlichungszwang 

§ 4. Die vorstehenden Bestimmungen räumen dem Medienmitarbeiter nicht das Recht ein, die 

Veröffentlichung eines von ihm verfaßten Beitrages oder einer Darbietung, an deren inhaltlichen 

Gestaltung er mitgewirkt hat, zu erzwingen. 

 

Redaktionsstatuten 

§ 5. (1) Für die Medienunternehmen und Mediendienste können Redaktionsstatuten abgeschlossen 

werden, die die Zusammenarbeit in publizistischen Angelegenheiten regeln. 

(2) Ein Redaktionsstatut wird zwischen dem Medieninhaber und einer Redaktionsvertretung 

vereinbart, die von der Redaktionsversammlung nach dem Grundsatz der Verhältniswahl zu wählen ist. 

Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Redaktionsversammlung, die diese 

mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Angehörigen erteilt. Der Redaktionsversammlung gehören alle 

fest angestellten Medienmitarbeiter an. 

(3) Durch die Bestimmungen eines Redaktionsstatuts dürfen die Rechte der Betriebsräte nicht 

berührt werden. 

(4) Allgemeine Grundsätze von Redaktionsstatuten können von den kollektivvertragsfähigen 

Körperschaften der im Medienwesen tätigen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden. 

Dritter Abschnitt 

Persönlichkeitsschutz 

Üble Nachrede, Beschimpfung, Verspottung und Verleumdung 

§ 6. (1)  ird in einem Medium der objektive Tatbestand der üblen Nachrede, der Beschimpfung, der 

Verspottung oder der Verleumdung hergestellt, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch 

auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Die Höhe des Entschädigungsbetrages ist nach 

Maßgabe des Umfangs und der Auswirkungen der Veröffentlichung, insbesondere auch der Art und des 
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Ausmaßes der Verbreitung des Mediums, zu bestimmen; auf die  ahrung der wirtschaftlichen Existenz 

des Medieninhabers ist Bedacht zu nehmen. Der Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro, bei einer 

Verleumdung oder bei besonders schwerwiegenden Auswirkungen einer üblen Nachrede 50 000 Euro 

nicht übersteigen. 

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung des 

Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses 

eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 

2. im Falle einer üblen Nachrede 

a) die Veröffentlichung wahr ist oder 

b) ein überwiegendes Interesse der  ffentlichkeit an der Veröffentlichung bestanden hat und auch 

bei Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt hinreichende Gründe vorgelegen sind, 

die Behauptung für wahr zu halten, 

3. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 

Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 

gelassen hat, 

3a. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 

seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat, oder 

4. es sich um eine wahrheitsgetreue Wiedergabe der Äußerung eines Dritten handelt und ein 

überwiegendes Interesse der  ffentlichkeit an der Kenntnis der zitierten Äußerung bestanden hat. 

(3) Bezieht sich die Veröffentlichung auf den höchstpersönlichen Lebensbereich, so ist der Anspruch 

nach Abs. 1 nur aus dem Grunde des Abs. 2 Z 1, des Abs. 2 Z 2 lit. a, des Abs. 2 Z 3 oder des Abs. 2 Z 3a 

ausgeschlossen, im Falle des Abs. 2 Z 2 lit. a aber nur, wenn die veröffentlichten Tatsachen in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben stehen. 

 

Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches 

§ 7. (1)  ird in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich eines Menschen in einer  eise 

erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, ihn in der  ffentlichkeit bloßzustellen, so hat der Betroffene 

gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der 

Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 

anzuwenden. 

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung des 

Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses 

eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 

2. die Veröffentlichung wahr ist und in unmittelbarem Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben 

steht, 

3. nach den Umständen angenommen werden konnte, daß der Betroffene mit der Veröffentlichung 

einverstanden war, 

4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 

Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 

gelassen hat, oder 

5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 

seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat. 

 

Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen 

§ 7a. (1)  erden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Angaben veröffentlicht, die 

geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten größeren Personenkreis zum Bekanntwerden der 

Identität einer Person zu führen, die 

1. Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung geworden ist oder 

2. einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig ist oder wegen einer solchen verurteilt wurde oder 

3. als Auskunftsperson vor einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates angehört wurde, 

und werden hiedurch schutzwürdige Interessen dieser Person verletzt, ohne dass wegen deren Stellung in 
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der  ffentlichkeit, wegen eines sonstigen Zusammenhanges mit dem öffentlichen Leben oder aus anderen 

Gründen ein überwiegendes Interesse der  ffentlichkeit an der Veröffentlichung dieser Angaben 

bestanden hat, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf Entschädigung für die 

erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im Übrigen ist § 6 

Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

(2) Schutzwürdige Interessen des Betroffenen werden jedenfalls verletzt, wenn die Veröffentlichung 

1. im Fall des Abs. 1 Z 1 geeignet ist, einen Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich oder 

eine Bloßstellung des Opfers herbeizuführen, 

2. im Fall des Abs. 1 Z 2 sich auf einen Jugendlichen oder bloß auf ein Vergehen bezieht oder das 

Fortkommen des Betroffenen unverhältnismäßig beeinträchtigen kann. 

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung des 

Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses 

eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 

2. die Veröffentlichung der Angaben zur Person amtlich veranlaßt war, insbesondere für Zwecke der 

Strafrechtspflege oder der Sicherheitspolizei, 

3. der Betroffene mit der Veröffentlichung einverstanden war oder diese auf einer Mitteilung des 

Betroffenen gegenüber einem Medium beruht 

4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 

Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 

gelassen hat, oder 

5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 

seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat. 

 

Schutz der Unschuldsvermutung 

§ 7b. (1)  ird in einem Medium eine Person, die einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig, 

aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als überführt oder schuldig hingestellt oder als Täter dieser 

strafbaren Handlung und nicht bloß als tatverdächtig bezeichnet, so hat der Betroffene gegen den 

Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag 

darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung des 

Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses 

eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 

2. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über ein Strafurteil erster Instanz handelt und dabei zum 

Ausdruck gebracht wird, daß das Urteil nicht rechtskräftig ist, 

3. der Betroffene öffentlich oder gegenüber einem Medium die Tat eingestanden und dies nicht 

widerrufen hat, 

4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 

Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 

gelassen hat, 

4a. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 

seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat, oder 

5. es sich um eine wahrheitsgetreue  iedergabe der Äußerung eines Dritten handelt und ein 

überwiegendes Interesse der  ffentlichkeit an der Kenntnis der zitierten Äußerung bestanden hat. 

 

Schutz vor verbotener Veröffentlichung 

§ 7c. (1)  ird in einem Medium eine Mitteilung über den Inhalt von Aufnahmen, Bildern oder 

schriftlichen Aufzeichnungen aus der Überwachung von Nachrichten im Sinne des § 134 Z 3 StPO oder 

aus einer optischen oder akustischen Überwachung von Personen unter Verwendung technischer Mittel 

veröffentlicht, ohne daß insoweit von den Aufnahmen oder von den Bildern und schriftlichen 

Aufzeichnungen in öffentlicher Hauptverhandlung Gebrauch gemacht wurde, so hat jeder Betroffene, 

dessen schutzwürdige Interessen verletzt sind, gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine 
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Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 50 000 Euro, ist die 

Veröffentlichung jedoch geeignet, die wirtschaftliche Existenz oder die gesellschaftliche Stellung des 

Betroffenen zu vernichten, 100 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 

anzuwenden. 

(2) In den im § 7a Abs. 3 erwähnten Fällen besteht kein Anspruch nach Abs. 1. 

 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 8. (1) Den Anspruch auf einen Entschädigungsbetrag nach den §§ 6, 7, 7a, 7b oder 7c kann der 

Betroffene in dem Strafverfahren, an dem der Medieninhaber als Beschuldigter oder nach dem § 41 

Abs. 6 beteiligt ist, bis zum Schluß der Hauptverhandlung oder Verhandlung geltend machen. Kommt es 

nicht zu einem solchen Strafverfahren, so kann der Anspruch mit einem selbständigen Antrag geltend 

gemacht werden. 

(2) Das Gericht ist bei der Entscheidung über einen Entschädigungsanspruch nach den §§ 6, 7, 7a, 7b 

oder 7c an die rechtliche Beurteilung des Betroffenen nicht gebunden. Hat ein Betroffener auf Grund 

einer Veröffentlichung nach mehreren Bestimmungen Anspruch auf Entschädigung, so ist ein einziger 

Entschädigungsbetrag zu bestimmen, der das Höchstmaß des höchsten in Betracht kommenden 

Entschädigungsanspruchs nicht übersteigen darf; das Zusammentreffen mehrerer Ansprüche ist bei der 

Bemessung zu berücksichtigen. 

(3) Das Vorliegen der Ausschlußgründe nach § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 7a Abs. 3 und § 7b Abs. 2 hat 

der Medieninhaber zu beweisen. Beweise darüber sind nur aufzunehmen, wenn sich der Medieninhaber 

auf einen solchen Ausschlußgrund beruft. 

 

Selbständiges Entschädigungsverfahren 

§ 8a. (1) Für das Verfahren über einen selbständigen Antrag gelten, soweit in diesem Bundesgesetz 

nichts anderes bestimmt ist, die Bestimmungen für das strafgerichtliche Verfahren auf Grund einer 

Privatanklage dem Sinne nach. 

(2) Der selbstständige Antrag muss bei sonstigem Verlust des Anspruchs binnen sechs Monaten nach 

der erstmaligen, dem Anspruch zu Grunde liegenden Verbreitung, Ausstrahlung oder Abrufbarkeit bei 

dem nach den §§ 40, 41 Abs. 2 zuständigen Strafgericht eingebracht werden. Die  ffentlichkeit der 

Verhandlung ist auf Verlangen des Antragstellers jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsachen des 

höchstpersönlichen Lebensbereiches erörtert werden. 

(3) Im Verfahren über einen selbständigen Antrag sind die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 

(§§ 63 bis 73 ZPO) über die Verfahrenshilfe mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß den Parteien 

gegen Beschlüsse in Verfahrenshilfeangelegenheiten die Beschwerde an das übergeordnete Gericht 

zusteht. 

(4) Im Urteil, in dem ein Entschädigungsbetrag zuerkannt wird, ist eine Leistungsfrist von vierzehn 

Tagen festzusetzen. Das Urteil kann dem Grunde und der Höhe nach mit Berufung angefochten werden. 

Die Zuerkennung ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 

(5) Im Verfahren über einen selbständigen Antrag auf Entschädigung nach den §§ 6, 7, 7b oder 7c 

hat das Gericht auf Antrag des Betroffenen die Veröffentlichung einer kurzen Mitteilung über das 

eingeleitete Verfahren anzuordnen, wenn anzunehmen ist, daß die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen; 

im übrigen ist § 37 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Im Urteil, in dem auf Grund eines selbständigen Antrags eine Entschädigung nach den §§ 6, 7, 7b 

oder 7c zuerkannt wird, ist auf Antrag des Betroffenen auf Urteilsveröffentlichung zu erkennen; § 34 ist 

sinngemäß anzuwenden. 

 

Gegendarstellung 

§ 9. (1) Jede durch eine Tatsachenmitteilung, die in einem periodischen Medium verbreitet worden 

ist, nicht bloß allgemein betroffene natürliche oder juristische Person (Behörde) hat Anspruch auf 

unentgeltliche Veröffentlichung einer Gegendarstellung in diesem Medium, es sei denn, daß die 

Gegendarstellung unwahr oder ihre Veröffentlichung aus anderen Gründen ausgeschlossen ist. 

(2) Einer Gegendarstellung zugängliche Tatsachenmitteilungen sind Angaben, die ihrer Art nach 

einer Prüfung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zugänglich sind und deren wesentliche Aussage 

nicht bloß in einer persönlichen Meinungsäußerung, einer  ertung oder einer  arnung vor dem 

zukünftigen Verhalten eines anderen besteht. 
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(3) In der Gegendarstellung ist in knapper  eise auszuführen, daß und inwieweit die 

Tatsachenmitteilung unrichtig oder unvollständig sei und woraus sich dies ergebe. Die Gegendarstellung 

kann sprachlich frei gestaltet werden. Sie muß entweder die Tatsachen anführen, die im Gegensatz zur 

Tatsachenmitteilung richtig seien oder letztere in einem erheblichen Punkt ergänzen, oder sich sonst 

unmittelbar auf die Tatsachenmitteilung und deren Unrichtigkeit oder irreführende Unvollständigkeit 

beziehen. Ihr Umfang darf nicht außer Verhältnis zu dem der Tatsachenmitteilung stehen. Sie muß in der 

Sprache der Veröffentlichung, auf die sie sich bezieht, abgefaßt sein. 

 

Nachträgliche Mitteilung über den Ausgang eines Strafverfahrens 

§ 10. (1) Auf Verlangen einer Person, über die in einem periodischen Medium berichtet worden ist, 

sie sei einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig oder gegen sie werde bei der Staatsanwaltschaft 

oder bei Gericht ein Strafverfahren geführt, ist, wenn 

1. die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Straftat abgesehen und das Ermittlungsverfahren 

eingestellt hat, 

2. die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Straftat zurückgetreten ist, 

3. das Gericht das Hauptverfahren eingestellt hat oder 

4. der Angeklagte freigesprochen worden ist, 

eine Mitteilung darüber in dem periodischen Medium unentgeltlich zu veröffentlichen. 

(2) Die nachträgliche Mitteilung muß sich in ihrem Inhalt auf das zu dem angestrebten Rechtsschutz 

Erforderliche beschränken und in der Sprache der Veröffentlichung, auf die sie sich bezieht, abgefaßt 

sein. 

(3) Die Richtigkeit einer nachträglichen Mitteilung ist durch Vorlage einer Ausfertigung der das 

Verfahren beendigenden Entscheidung oder durch ein besonderes Amtszeugnis nachzuweisen. Auf 

Antrag des Betroffenen ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 die Staatsanwaltschaft verpflichtet, ein 

solches Amtszeugnis auszustellen, sonst das Gericht. 

 

Ausschluß der Veröffentlichungspflicht 

§ 11. (1) Die Pflicht zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung 

besteht nicht, 

1. wenn die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine 

Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung des Nationalrates, des Bundesrates, der 

Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses eines dieser allgemeinen 

Vertretungskörper betrifft; 

2. wenn die Gegendarstellung eine als solche gehörig gekennzeichnete Anzeige, die dem geschäftlichen 

Verkehr dient, betrifft; 

3. wenn die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung eine Tatsachenmitteilung betrifft, zu deren 

Veröffentlichung eine gesetzliche Pflicht bestanden hat; 

4. wenn die begehrte Gegendarstellung, sei es auch nur in einzelnen Teilen, ihrem Inhalt nach unwahr 

ist; 

5. wenn die Tatsachenmitteilung für den Betroffenen unerheblich ist; 

6. wenn die Veröffentlichung, auf die sich die Gegendarstellung bezieht, auch die Behauptung des 

Betroffenen wiedergibt und diese Wiedergabe einer Gegendarstellung gleichwertig ist; 

7. wenn dem Betroffenen zu einer Stellungnahme in derselben oder einer anderen gleichwertigen 

Veröffentlichung angemessen Gelegenheit geboten worden ist, er davon aber keinen Gebrauch 

gemacht hat; 

8. wenn vor Einlangen der Gegendarstellung bereits eine gleichwertige redaktionelle Richtigstellung 

oder Ergänzung veröffentlicht worden ist; 

9. wenn, auf wessen Verlangen immer, bereits die gleichwertige Veröffentlichung einer im 

wesentlichen inhaltsgleichen gesetzesgemäßen Gegendarstellung erwirkt worden ist, mag die 

Veröffentlichung auch verspätet geschehen sein; oder 

10. wenn die Gegendarstellung nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des Tages, an dem die 

Tatsachenmitteilung veröffentlicht oder abrufbar gemacht worden ist, die nachträgliche Mitteilung 

nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des Tages, an dem der Betroffene von der Zurücklegung der 

Anzeige oder der Beendigung des Verfahrens Kenntnis erhalten hat, beim Medieninhaber oder in der 
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Redaktion des Medienunternehmens eingelangt ist. Enthält ein periodisches Medium Angaben über 

den Tag des Erscheinens, so ist das Begehren jedenfalls rechtzeitig gestellt, wenn es binnen zwei 

Monaten nach Ablauf des auf der Nummer angegebenen Tages einlangt. 

(2) Die Veröffentlichung der Gegendarstellung ist zu verweigern, wenn ihre Verbreitung den 

objektiven Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung herstellen oder eine Verletzung 

des höchstpersönlichen Lebensbereiches darstellen würde. 

 

Veröffentlichungsbegehren 

§ 12. (1) Das Veröffentlichungsbegehren ist schriftlich an den Medieninhaber oder an die Redaktion 

des Medienunternehmens zu richten.  ird zur Gegendarstellung die Veröffentlichung eines Stand- oder 

Laufbildes begehrt, so kann dem Begehren ein hiefür geeignetes Bild beigelegt werden. 

(2) Dem Veröffentlichungsbegehren kann auch dadurch entsprochen werden, daß in dem Medium 

spätestens zu dem im § 13 bezeichneten Zeitpunkt eine gleichwertige redaktionelle Richtigstellung, 

Ergänzung oder Mitteilung veröffentlicht wird. Der Medieninhaber oder die Redaktion hat den 

Betroffenen davon schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

 

Zeitpunkt und Form der Veröffentlichung 

§ 13. (1) Die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung ist, 

1. wenn das periodische Medium täglich oder mindestens fünfmal in der  oche erscheint, ausgestrahlt 

oder verbreitet wird oder ständig abrufbar ist ( ebsite), spätestens am fünften  erktag, 

2. wenn das periodische Medium monatlich oder in längeren Zeitabschnitten erscheint, ausgestrahlt oder 

verbreitet wird und die Gegendarstellung mindestens vierzehn Tage vor dem Erscheinen, der 

Ausstrahlung oder der Verbreitung einlangt, in der ersten Nummer oder Programmausstrahlung, 

3. in allen anderen Fällen spätestens in der zweiten Nummer oder Programmausstrahlung 

nach dem Tag des Einlangens zu veröffentlichen. Die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung ist 

zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen, wenn nur auf diese  eise dem ausdrücklichen Verlangen 

des Betroffenen nach Veröffentlichung in der gleichen Beilage, Artikelserie oder Sendereihe entsprochen 

werden kann. 

(2) Die Veröffentlichung ist als „Gegendarstellung“ oder „Nachträgliche Mitteilung“ zu bezeichnen. 

Sie hat den Namen des Betroffenen und einen Hinweis darauf zu enthalten, auf welche Nummer oder 

Sendung sie sich bezieht. 

(3) Die Gegendarstellung oder die nachträgliche Mitteilung ist so zu veröffentlichen, daß ihre 

 iedergabe den gleichen Veröffentlichungswert hat wie die Veröffentlichung, auf die sie sich bezieht. 

Erscheint das periodische Medium in mehreren Ausgaben oder wird es in mehreren Programmen 

ausgestrahlt, so hat die Veröffentlichung in den Ausgaben oder in den Programmen zu geschehen, in 

denen die Tatsachenmitteilung, auf die sie sich bezieht, verbreitet worden ist. 

(3a) Bei Veröffentlichung auf einer  ebsite ist die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung 

einen Monat lang abrufbar zu machen. Ist die Tatsachenmitteilung jedoch weiterhin abrufbar, so ist die 

Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung ebenso lange wie die Tatsachenmitteilung und bis zu 

einem Zeitpunkt abrufbar zu halten, der einen Monat nach der Löschung der Tatsachenmitteilung liegt. 

(4) Bei Veröffentlichung in einem periodischen Druckwerk oder auf einer  ebsite ist ein gleicher 

Veröffentlichungswert jedenfalls dann gegeben, wenn die Gegendarstellung oder die nachträgliche 

Mitteilung im selben Teil und in der gleichen Schrift wie die Tatsachenmitteilung wiedergegeben wird. 

Bei einer Tatsachenmitteilung auf der Titelseite eines periodischen Druckwerks oder auf der Startseite 

einer  ebsite genügt auf der Titelseite oder Startseite eine Verweisung auf die Gegendarstellung im 

Blattinneren oder ein Link zur Gegendarstellung. Die Verweisung muss den Gegenstand der 

Gegendarstellung und den Umstand, dass es sich um eine solche handelt, deutlich erkennen lassen sowie, 

wenn der Name des Betroffenen in der Tatsachenmitteilung enthalten war, auch diesen enthalten. Soweit 

die Tatsachenmitteilung in einer Überschrift enthalten war, ist ein gleicher Veröffentlichungswert auch 

dann gegeben, wenn die Überschrift der Gegendarstellung oder die Verweisung den gleichen Raum wie 

die von ihr betroffene Überschrift einnimmt. Bei der Veröffentlichung von Gegendarstellungen zu 

Tatsachenmitteilungen in Überschriften, auf Titelseiten periodischer Druckwerke oder auf Startseiten von 

 ebsites kann statt des  ortes „Gegendarstellung“ das  ort „Entgegnung“ oder unter Nennung des 

Betroffenen der Ausdruck „... entgegnet“ verwendet werden. 



   

 

60 

  

(5) Die Veröffentlichung im Rundfunk oder in anderen in technischer Hinsicht gleichen Medien hat 

durch Verlesung des Textes durch einen Sprecher zu geschehen. Ist eine Tatsachenmitteilung in einem 

Programm wiederholt verbreitet worden, so genügt die einmalige Veröffentlichung der Gegendarstellung 

oder der nachträglichen Mitteilung zu jenem der in Betracht kommenden Zeitpunkte, zu dem sie den 

größten Veröffentlichungswert hat. 

(6) Eine Gegendarstellung ist in Form eines Stand- oder Laufbildes zu veröffentlichen, wenn die 

Tatsachenmitteilung gleichfalls in Form einer bildlichen Darstellung verbreitet worden ist und der mit der 

Gegendarstellung angestrebte Rechtsschutz nur mit dieser Veröffentlichungsform erreicht werden kann. 

(7) Die Veröffentlichung hat ohne Einschränkungen und  eglassungen zu geschehen. Ein Zusatz 

hat sich von ihr deutlich abzuheben. 

(8) Der Medieninhaber oder die Redaktion hat den Betroffenen von der Veröffentlichung der 

Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung unter Hinweis auf die Nummer oder Sendung, in der sie 

erfolgt, oder von der Verweigerung der Veröffentlichung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

 

Gerichtliches Verfahren 

§ 14. (1) Wird die Gegendarstellung oder die nachträgliche Mitteilung nicht oder nicht gehörig 

veröffentlicht, so kann der Betroffene binnen sechs  ochen bei Gericht einen Antrag gegen den 

Medieninhaber als Antragsgegner auf Anordnung der Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der 

nachträglichen Mitteilung stellen. Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Betroffenen die 

schriftliche Verweigerung der Veröffentlichung zugekommen oder die Gegendarstellung oder 

nachträgliche Mitteilung nicht gehörig veröffentlicht worden ist oder spätestens hätte veröffentlicht 

werden sollen. 

(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist bei dem in den §§ 40, 41 Abs. 2 bezeichneten Gericht zu stellen. Die 

Verhandlung und die Entscheidung in erster Instanz obliegen dem Einzelrichter. 

(3) In dem Verfahren über einen Antrag nach Abs. 1 hat der Antragsteller die Rechte des 

Privatanklägers, der Antragsgegner die Rechte des Angeklagten. § 455 Abs. 2 und 3 StPO ist 

anzuwenden. Auch im übrigen gelten für das Verfahren über einen Antrag nach Abs. 1, soweit im 

folgenden nichts anderes bestimmt ist, die Bestimmungen der Strafprozeßordnung 1975 für das Verfahren 

auf Grund einer Privatanklage dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß eine Delegierung nur im 

fortgesetzten Verfahren (§ 16) zulässig ist. 

(4) Das Gericht hat den Antrag unverzüglich dem Antragsgegner mit der Aufforderung zuzustellen, 

binnen fünf  erktagen Einwendungen und Beweismittel dem Gericht schriftlich bekanntzugeben, 

widrigenfalls dem Antrag Folge gegeben werde. Allfällige Einwendungen sind dem Antragsteller zu einer 

Gegenäußerung und zur Bekanntgabe von Beweismitteln, wofür ihm eine Frist von fünf  erktagen zu 

setzen ist, zuzustellen. 

 

§ 15. (1) Wurden Einwendungen innerhalb der gesetzlichen Frist nicht erhoben, so hat der 

Einzelrichter binnen fünf  erktagen nach Ablauf der Frist ohne Verhandlung durch Beschluß zu 

entscheiden. Dem Antrag ist stattzugeben, es sei denn, daß er offensichtlich nicht berechtigt ist. Gegen die 

Entscheidung des Einzelrichters steht die Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. Die Beschwerde 

hat keine aufschiebende Wirkung. 

(2) War der Antragsgegner ohne sein oder seines Vertreters Verschulden durch unabwendbare 

Umstände gehindert, rechtzeitig Einwendungen vorzubringen, so ist auf sein Verlangen die 

 iedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen; § 364 StPO ist mit der Maßgabe sinngemäß 

anzuwenden, daß um die  iedereinsetzung innerhalb von fünf  erktagen ab Zustellung des Beschlusses 

nach Abs. 1 anzusuchen ist und über die  iedereinsetzung das Gericht zu entscheiden hat, das diesen 

Beschluß gefaßt hat. 

(3)  erden Einwendungen erhoben, so hat das Gericht über den Antrag binnen vierzehn Tagen nach 

Einlangen der Gegenäußerung oder nach Ablauf der hiefür gesetzten Frist nach öffentlicher mündlicher 

Verhandlung durch Urteil zu erkennen. Die  ffentlichkeit der Verhandlung ist auf Verlangen des 

Antragstellers jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsachen des höchstpersönlichen Lebensbereiches 

erörtert werden. 

(4) Der Antragsgegner hat zu beweisen, daß die Pflicht zur Veröffentlichung nicht bestanden hat. 

Hat der Antragsgegner eingewendet, die Gegendarstellung sei ihrem Inhalt nach unwahr, so steht diese 

Einwendung einer Entscheidung auf vollständige oder teilweise Veröffentlichung der Gegendarstellung 

nicht entgegen, wenn die dazu angebotenen Beweise entweder nicht innerhalb der für eine Entscheidung 
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gesetzten Frist aufgenommen werden können oder nicht ausreichen, als erwiesen anzunehmen, daß die 

Gegendarstellung zur Gänze oder zum Teil unwahr ist. 

(5) Das Urteil kann nur insoweit mit Berufung angefochten werden, als es nicht die Entscheidung 

über die Einwendung der Unwahrheit der Gegendarstellung betrifft. Die Berufung hat, insoweit auf 

Veröffentlichung der Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung erkannt worden ist, keine 

aufschiebende Wirkung. 

 

Nachträgliche Fortsetzung des Verfahrens 

§ 16. (1) Soweit das Gericht im Urteil nach § 15 Abs. 3 auch über die Einwendung der Unwahrheit 

der Gegendarstellung entschieden hat, ist das Verfahren auf Verlangen des Antragstellers oder des 

Antragsgegners fortzusetzen. Der Antrag muß binnen sechs  ochen vom Eintritt der Rechtskraft des 

Urteils an gestellt werden. Das fortgesetzte Verfahren hat sich auf die Einwendung, die Gegendarstellung 

sei unwahr, sowie auf die vorbehaltene Entscheidung über die Geldbuße zu beschränken; dazu können 

neue Beweismittel vorgebracht werden. Über den Antrag ist nach öffentlicher mündlicher Verhandlung 

durch Urteil zu erkennen. 

(2) Ergibt das fortgesetzte Verfahren, daß das Begehren nach Veröffentlichung der Gegendarstellung 

ganz oder zu einem Teil abzuweisen gewesen wäre, so ist das frühere Urteil für aufgehoben zu erklären 

und der Antragsgegner, wenn er die Gegendarstellung veröffentlicht hat, auf sein Verlangen zu 

ermächtigen, binnen einer angemessenen Frist jene Teile des Urteils in einer dem § 13 entsprechenden 

Form zu veröffentlichen, deren Mitteilung zur Unterrichtung der  ffentlichkeit erforderlich ist. Die zur 

Veröffentlichung bestimmten Teile des Urteils sind im Urteilsspruch anzuführen. Hiebei kann das 

Gericht, soweit dies zur leichteren Verständlichkeit des Urteilsinhalts oder zur Beschränkung des 

Umfangs der Veröffentlichung geboten erscheint, den  ortlaut von Teilen des Urteils durch eine 

gedrängte Darstellung ersetzen. 

(3) Im Urteil nach Abs. 2 sind dem Antragsteller ferner die Zahlung eines angemessenen 

Einschaltungsentgelts für diese Urteilsveröffentlichung und für die auf Grund des früheren Urteils 

erfolgte Veröffentlichung sowie der Rückersatz der Verfahrenskosten an den Antragsgegner 

aufzuerlegen. Über die Höhe dieser Kosten ist auf Antrag mit Beschluß zu entscheiden, wobei eine 

Leistungsfrist von vierzehn Tagen festzusetzen ist. In Härtefällen kann das Gericht das 

Einschaltungsentgelt nach billigem Ermessen mäßigen und eine längere, ein Jahr nicht übersteigende 

Leistungsfrist festsetzen. Der Beschluß ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 

 

Gerichtliche Anordnung der Veröffentlichung 

§ 17. (1) Auf Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung ist zu 

erkennen, wenn sie zu Unrecht nicht oder nicht gehörig veröffentlicht worden ist. Entsprechen einzelne 

Teile der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung nicht den gesetzlichen Voraussetzungen, 

so hat das Gericht zu entscheiden, welche Teile der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung 

zu veröffentlichen sind. Entsprechen Teile der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung nicht 

den gesetzlichen Voraussetzungen, sind sie aber durch Änderung ihres  ortlauts ohne Änderung des 

Sinngehaltes verbesserungsfähig, so hat das Gericht den Antragsteller in der Verhandlung anzuleiten, die 

Gegendarstellung oder die nachträgliche Mitteilung zu verbessern, und sodann auf Veröffentlichung in 

dieser verbesserten Form zu erkennen. Soweit nicht auf Veröffentlichung erkannt wird, ist der Antrag auf 

Veröffentlichung abzuweisen. 

(2) Ist auf Veröffentlichung in verbesserter Form erkannt worden und können Zweifel über den 

 ortlaut der Veröffentlichung bestehen, so hat das Gericht bei der Urteilsverkündung dem Antragsgegner 

auf Verlangen den Wortlaut schriftlich zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die vom Gericht angeordnete Veröffentlichung hat in sinngemäßer Anwendung des § 13 zu 

geschehen. 

(4)  urde auf Grund eines Urteils erster Instanz eine Gegendarstellung oder eine nachträgliche 

Mitteilung veröffentlicht und wird einer gegen das Urteil erhobenen Berufung ganz oder teilweise Folge 

gegeben, so ist der Antragsgegner auf sein Verlangen zu ermächtigen, binnen einer angemessenen Frist 

jene Teile des Berufungsurteils in einer dem § 13 entsprechenden Form zu veröffentlichen, deren 

Mitteilung zur Unterrichtung der  ffentlichkeit erforderlich ist. Die zur Veröffentlichung bestimmten 

Teile des Urteils sind im Urteilsspruch anzuführen. Hiebei kann das Gericht, soweit dies zur leichteren 

Verständlichkeit des Urteilsinhalts oder zur Beschränkung des Umfangs der Veröffentlichung geboten 

erscheint, den  ortlaut von Teilen des Urteils durch eine gedrängte Darstellung ersetzen. 
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(5) Ferner hat das Berufungsgericht den Antragsteller zur Zahlung eines Einschaltungsentgelts für 

die zu Unrecht erwirkte Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung und 

für die Veröffentlichung des Berufungsurteils zu verurteilen. Über die Höhe dieser Kosten ist auf Antrag 

mit Beschluß zu entscheiden, wobei eine Leistungsfrist von vierzehn Tagen festzusetzen ist. In 

Härtefällen kann das Gericht das Einschaltungsentgelt nach billigem Ermessen mäßigen und eine längere, 

ein Jahr nicht übersteigende Leistungsfrist festsetzen. Der Beschluß ist ein Exekutionstitel im Sinn des 

§ 1 EO. 

 

Geldbuße 

§ 18. (1) Auf Verlangen des Antragstellers ist dem Antragsgegner die Zahlung einer Geldbuße an 

den Antragsteller aufzuerlegen, wenn die Gegendarstellung zu Unrecht nicht oder nicht gehörig oder 

verspätet veröffentlicht worden ist, es sei denn, daß weder den Medieninhaber noch den mit der 

Veröffentlichung Beauftragten ein Verschulden trifft. Diesen Umstand hat der Antragsgegner zu 

beweisen. 

(2) Über die Geldbuße ist in der Entscheidung über den Antrag auf Veröffentlichung der 

Gegendarstellung zu erkennen. Ist aber nach § 15 Abs. 4 zweiter Satz eingewendet worden, die 

Gegendarstellung sei ihrem Inhalt nach unwahr, so ist die Entscheidung über die begehrte Geldbuße dem 

Urteil in dem allenfalls fortgesetzten Verfahren vorzubehalten, sofern das Verlangen nicht aus anderen 

Gründen abzuweisen ist. Über die Geldbuße wegen verspäteter Veröffentlichung hat das Gericht in 

sinngemäßer Anwendung des § 14 Abs. 4 durch Beschluß zu entscheiden.  ird über die Geldbuße durch 

Beschluß entschieden, so steht die Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. 

(3) Die Höhe der Geldbuße ist nach Maßgabe des Grades des Verschuldens, des Umfangs und der 

Auswirkungen der Verbreitung der Tatsachenmitteilung sowie des Ausmaßes der Verzögerung zu 

bestimmen; auf die Wahrung der wirtschaftlichen Existenz des Medieninhabers ist Bedacht zu nehmen. 

Die Geldbuße darf bei verspäteter Veröffentlichung und wenn über die Geldbuße im Verfahren nach § 15 

Abs. 1 entschieden wird, 1 000 Euro, sonst 5 000 Euro nicht übersteigen. 

(4) Für die Zahlung der Geldbuße ist eine Leistungsfrist von vierzehn Tagen zu bestimmen. Die 

Zuerkennung ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 

 

Verfahrenskosten 

§ 19. (1) Die Kosten des Verfahrens sind dem Antragsgegner aufzuerlegen, wenn der Antragsteller 

mit seinem Antrag auf Veröffentlichung zur Gänze obsiegt. 

(2) Das Gericht entscheidet nach billigem Ermessen, von wem und in welchem Verhältnis die 

Kosten des Verfahrens zu ersetzen sind, wenn 

1. auf Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung nach Verbesserungen 

erkannt wird; 

2. auf Veröffentlichung nur eines Teiles der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung 

erkannt wird; oder 

3. der Veröffentlichungsantrag deshalb abgewiesen wird, weil die Gegendarstellung oder nachträgliche 

Mitteilung oder eine gleichwertige redaktionelle Richtigstellung, Ergänzung oder Mitteilung (§ 12 

Abs. 2) zwar gehörig veröffentlicht worden ist, der Antragsteller jedoch vor der Antragstellung von 

der Veröffentlichung nicht verständigt worden ist. 

(3) In allen anderen Fällen sind die Kosten des Verfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen sind dem Sinne nach in dem Verfahren zur nachträglichen 

Festsetzung einer Geldbuße anzuwenden. 

(5) Vor Schluß der Verhandlung haben die Parteien nach Aufforderung des Richters 

Kostenverzeichnisse vorzulegen. Hiebei kann die Höhe der Kostenersatzansprüche erörtert werden. 

(6) Im Urteil ist auszusprechen, welche Partei in welchem Ausmaß einer anderen Kostenersatz zu 

leisten hat. Das verkündete Urteil kann die ziffernmäßige Festsetzung der Kostenbeträge der schriftlichen 

Ausfertigung vorbehalten. Der § 54 der Zivilprozeßordnung gilt sinngemäß. 

(7) Die Abs. 5 und 6 sind im Berufungsverfahren sinngemäß anzuwenden. 
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Durchsetzung der Veröffentlichung 

§ 20. (1)  urde auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung oder einer nachträglichen Mitteilung 

erkannt und dem gerichtlichen Veröffentlichungsauftrag nicht rechtzeitig oder nicht gehörig entsprochen, 

so hat das Gericht auf Verlangen des Antragstellers nach Anhörung des Antragsgegners durch Beschluß 

dem Antragsgegner die Zahlung einer Geldbuße an den Antragsteller aufzuerlegen. Für jede erschienene 

Nummer, jeden Sendetag oder jeden Tag, an dem die  ebsite abrufbar ist, gebührt ab dem im § 13 Abs. 1 

(§ 17 Abs. 3) bezeichneten Zeitpunkt, in dem eine gehörige Veröffentlichung der Gegendarstellung oder 

nachträglichen Mitteilung hätte erfolgen sollen, eine Geldbuße bis zu 1 000 Euro. Für die Bestimmung 

der Höhe der Geldbuße gilt § 18 Abs. 3 erster Satz. 

(2) Das Verlangen muß binnen sechs  ochen gestellt werden. Diese Frist beginnt im Falle nicht 

rechtzeitiger Veröffentlichung ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem dem Veröffentlichungsantrag 

spätestens hätte entsprochen werden sollen, im Falle einer nicht gehörigen Veröffentlichung ab dem 

Veröffentlichungstag, und zwar auch dann, wenn in diesem Zeitpunkt die Veröffentlichungsfrist noch 

nicht abgelaufen war. Der Antrag, eine Geldbuße wegen nicht gehöriger Veröffentlichung aufzuerlegen, 

ist abzuweisen, soweit er Mängel betrifft, die vom Antragsteller schon in einem früher gestellten Antrag 

hätten geltend gemacht werden können. 

(3) Sobald die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung gehörig veröffentlicht worden ist, 

kann das Gericht in berücksichtigungswürdigen Fällen auf Antrag des Antragsgegners von der 

Auferlegung von Geldbußen absehen und noch nicht gezahlte Geldbußen nachsehen. Soweit das der Fall 

ist, sind die Kosten des Durchsetzungsverfahrens dennoch dem Antragsgegner aufzuerlegen. 

(4) Gegen Beschlüsse des Gerichtes über die Auferlegung oder Nachsicht von Geldbußen steht die 

Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu.  urde eine Geldbuße auferlegt, weil die Veröffentlichung 

nicht gehörig erfolgt sei, und wurde gegen den Beschluß über die Geldbuße Beschwerde erhoben, so sind 

für die Dauer des Beschwerdeverfahrens keine weiteren Geldbußen aufzuerlegen, wenn die 

Veröffentlichung, deren Gehörigkeit strittig ist, in einer  eise erfolgte, die einer gehörigen 

Veröffentlichung nahekommt. 

 

Einschränkung der Anwendung auf bestimmte Websites 

§ 21. Die §§ 9 bis 20 sind nur auf  ebsites anzuwenden, die einen über die Darstellung des 

persönlichen Lebensbereiches oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden 

Informationsgehalt aufweisen, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. 

 

Verbot von Fernseh-, Hörfunk-, Film- und Fotoaufnahmen 

§ 22. Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoaufnahmen von 

Verhandlungen der Gerichte sind unzulässig. 

 

Verbotene Einflußnahme auf ein Strafverfahren 

§ 23.  er in einem Medium während eines Hauptverfahrens nach Rechtswirksamkeit der 

Anklageschrift, im Verfahren vor dem Einzelrichter des Landesgerichts oder im bezirksgerichtlichen 

Verfahren nach Anordnung der Hauptverhandlung, vor dem Urteil erster Instanz den vermutlichen 

Ausgang des Strafverfahrens oder den  ert eines Beweismittels in einer  eise erörtert, die geeignet ist, 

den Ausgang des Strafverfahrens zu beeinflussen, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 

zu bestrafen. 

Vierter Abschnitt 

Impressum, Offenlegung und Kennzeichnung 

Impressum 

§ 24. (1) Auf jedem Medienwerk sind der Name oder die Firma des Medieninhabers und des 

Herstellers sowie der Verlags- und der Herstellungsort anzugeben. 

(2) Auf jedem periodischen Medienwerk sind zusätzlich die Anschrift des Medieninhabers und der 

Redaktion des Medienunternehmens sowie Name und Anschrift des Herausgebers anzugeben. Enthält ein 

periodisches Medienwerk ein Inhaltsverzeichnis, so ist darin auch anzugeben, an welcher Stelle sich das 

Impressum befindet. 

(3) In jedem wiederkehrenden elektronischen Medium sind der Name oder die Firma sowie die 

Anschrift des Medieninhabers und des Herausgebers anzugeben. 
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(4) Die Pflicht zur Veröffentlichung trifft den Medieninhaber. Handelt es sich bei dem 

Medieninhaber um einen Diensteanbieter im Sinne des § 3 Z 2 ECG, BGBl. I Nr. 152/2001, so können 

die Angaben zum Impressum gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung gestellt werden. 

(5) Dem Impressum kann die Angabe über den Verleger nach den §§ 1172f ABGB angefügt werden. 

 

Offenlegung 

§ 25. (1) Der Medieninhaber jedes periodischen Mediums hat die in den Abs. 2 bis 4 bezeichneten 

Angaben zu veröffentlichen. Bei periodischen Medienwerken ist dazu im Impressum auch darüber zu 

informieren, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar sind 

oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Bei Rundfunkprogrammen sind alle diese 

Angaben entweder ständig auf einer leicht auffindbaren Teletextseite zur Verfügung zu stellen oder im 

Amtsblatt zur „ iener Zeitung“ binnen eines Monats nach Beginn der Ausstrahlung und im ersten Monat 

jedes Kalenderjahres zu verlautbaren. Auf einer  ebsite sind diese Angaben ständig leicht und 

unmittelbar auffindbar zur Verfügung zu stellen. Bei wiederkehrenden elektronischen Medien ist 

entweder anzugeben, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar 

auffindbar sind, oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Handelt es sich bei dem 

Medieninhaber um einen Diensteanbieter im Sinne des § 3 Z 2 ECG, BGBl. I Nr. 152/2001, so können 

die Angaben zur Offenlegung gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Anzugeben sind der Medieninhaber mit Namen oder Firma, Unternehmensgegenstand, Wohnort 

oder Sitz (Niederlassung) und den Namen der vertretungsbefugten Organe des Medieninhabers, im Falle 

des Bestehens eines Aufsichtsrates auch dessen Mitglieder. Darüber hinaus sind für sämtliche der an 

einem Medieninhaber direkt oder indirekt beteiligten Personen die jeweiligen Eigentums-, Beteiligungs-, 

Anteils-, und Stimmrechtsverhältnisse anzugeben. Ferner sind allfällige stille Beteiligungen am 

Medieninhaber und an den an diesem direkt oder indirekt im Sinne des vorstehenden Satzes beteiligten 

Personen anzugeben und Treuhandverhältnisse für jede Stufe offenzulegen. Im Fall der direkten oder 

indirekten Beteiligung von Stiftungen sind auch der Stifter und die jeweiligen Begünstigten der Stiftung 

offenzulegen. Ist der Medieninhaber ein Verein oder ist am Medieninhaber direkt oder indirekt ein Verein 

beteiligt, so sind für den Verein dessen Vorstand und der Vereinszweck anzugeben. Direkt oder indirekt 

beteiligte Personen, Treugeber, Stifter und Begünstigte einer Stiftung sind verpflichtet, nach 

Aufforderung durch den Medieninhaber diesem die zur Erfüllung seiner Offenlegungspflicht 

erforderlichen Angaben mitzuteilen. 

(3) Ist eine nach den vorstehenden Bestimmungen anzugebende Person zugleich Inhaber eines 

anderen Medienunternehmens oder Mediendienstes, so müssen auch die Firma, der 

Unternehmensgegenstand und der Sitz dieses Unternehmens angeführt werden. 

(4) Zu veröffentlichen ist ferner eine Erklärung über die grundlegende Richtung eines periodischen 

Druckwerks (Blattlinie) oder sonst eines periodischen Mediums. Im Sinne des § 2 werden Änderungen 

und Ergänzungen der grundlegenden Richtung erst wirksam, sobald sie veröffentlicht sind. 

(5) Für ein Medium im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 5a lit. b und c, das keinen über die Darstellung des 

persönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden 

Informationsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen, sind nur 

der Name oder die Firma, gegebenenfalls der Unternehmensgegenstand, sowie der Wohnort oder der Sitz 

des Medieninhabers anzugeben. Abs. 3 und 4 finden auf solche Medien keine Anwendung. 

 

Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen 

§ 26. Ankündigungen, Empfehlungen sowie sonstige Beiträge und Berichte, für deren 

Veröffentlichung ein Entgelt geleistet wird, müssen in periodischen Medien als „Anzeige“, „entgeltliche 

Einschaltung“ oder „ erbung“ gekennzeichnet sein, es sei denn, daß Zweifel über die Entgeltlichkeit 

durch Gestaltung oder Anordnung ausgeschlossen werden können. 

 

Verwaltungsübertretung 

§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 

Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 

von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen, wer 

1. der ihm obliegenden Pflicht zur Veröffentlichung eines Impressums oder der im § 25 Abs. 2 und 3 

bezeichneten Angaben nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder bei Veröffentlichung unrichtige 

oder unvollständige Angaben macht oder seine Auskunftspflicht verletzt; 
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2. als Medieninhaber oder verantwortlicher Beauftragter bewirkt, daß Ankündigungen, Empfehlungen, 

sonstige Beiträge und Berichte entgegen den Vorschriften des § 26 veröffentlicht werden. 

(2) Für die örtliche Zuständigkeit ist im Fall der Verletzung des § 24 der Herstellungsort, sonst der 

Sitz des Medienunternehmens, wenn aber das Medium nicht von einem Medienunternehmen verbreitet 

wird, der Verlagsort maßgeblich. 

Fünfter Abschnitt 

Strafrechtliche Bestimmungen 

Medienrechtliche Verantwortlichkeit 

§ 28. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Medieninhaltsdelikte bestimmt sich, soweit im 

folgenden nichts anderes bestimmt ist, nach den allgemeinen Strafgesetzen. 

 

Wahrnehmung journalistischer Sorgfalt 

§ 29. (1) Der Medieninhaber oder ein Medienmitarbeiter ist wegen eines Medieninhaltsdelikts, bei 

dem der  ahrheitsbeweis zulässig ist, nicht nur bei erbrachtem  ahrheitsbeweis, sondern auch dann 

nicht zu bestrafen, wenn ein überwiegendes Interesse der  ffentlichkeit an der Veröffentlichung 

bestanden hat und auch bei Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt für ihn hinreichende 

Gründe vorgelegen sind, die Behauptung für wahr zu halten.  egen eines Medieninhaltsdelikts, das den 

höchstpersönlichen Lebensbereich betrifft, ist der Medieninhaber oder ein Medienmitarbeiter jedoch nur 

dann nicht zu bestrafen, wenn die Behauptung wahr ist und im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

öffentlichen Leben steht. 

(2) Diese Beweise sind nur aufzunehmen, wenn sich der Beschuldigte darauf beruft. Das Gericht hat 

in den Fällen des Abs. 1 erster Satz den vom Beschuldigten angebotenen und zulässigen  ahrheitsbeweis 

auch dann aufzunehmen, wenn es die Erfüllung der journalistischen Sorgfaltspflicht als erwiesen 

annimmt. 

(3) Wird der Angeklagte nur deshalb freigesprochen, weil die im Abs. 1 erster Satz bezeichneten 

Voraussetzungen vorliegen, so hat das Gericht in sinngemäßer Anwendung des § 34 auf Veröffentlichung 

der Feststellung, daß der Beweis der  ahrheit nicht angetreten worden oder mißlungen ist, und darauf zu 

erkennen, daß der Angeklagte die Kosten des Strafverfahrens einschließlich der Kosten einer solchen 

Veröffentlichung zu tragen hat. 

(4) Die §§ 111 Abs. 3 und 112 StGB sind nicht anzuwenden. 

 

Parlamentsberichterstattung 

§ 30.  ahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des 

Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses einer 

dieser allgemeinen Vertretungskörper bleiben von jeder Verantwortung frei. 

 

Schutz des Redaktionsgeheimnisses 

§ 31. (1) Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines 

Medienunternehmens oder Mediendienstes haben das Recht, in einem Strafverfahren oder sonst in einem 

Verfahren vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde als Zeugen die Beantwortung von Fragen zu 

verweigern, die die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmannes von Beiträgen und 

Unterlagen oder die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen betreffen. 

(2) Das im Abs. 1 angeführte Recht darf nicht umgangen werden, insbesondere dadurch, daß dem 

Berechtigten die Herausgabe von Schriftstücken, Druckwerken, Bild- oder Tonträgern oder Datenträgern, 

Abbildungen und anderen Darstellungen mit solchem Inhalt aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt 

werden. 

(3) Inwieweit die Überwachung von Nachrichten von Teilnehmeranschlüssen eines 

Medienunternehmens und eine optische oder akustische Überwachung von Personen unter Verwendung 

technischer Mittel in Räumlichkeiten eines Medienunternehmens zulässig sind, bestimmt die 

Strafprozeßordnung. 
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Verjährung 

§ 32. Die Frist der Verjährung der Strafbarkeit eines Medieninhaltsdelikts beginnt zu der Zeit, da mit 

der Verbreitung im Inland begonnen wird; § 58 Abs. 1 StGB ist nicht anzuwenden. Die Verjährungsfrist 

beträgt ein Jahr; ist die strafbare Handlung aber mit einer drei Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe 

bedroht, so richtet sich die Frist nach § 57 Abs. 3 StGB. 

 

Einziehung 

§ 33. (1) Im Strafurteil wegen eines Medieninhaltsdeliktes ist auf Antrag des Anklägers auf die 

Einziehung der zur Verbreitung bestimmten Medienstücke oder die Löschung der die strafbare Handlung 

begründenden Stellen der  ebsite zu erkennen (Einziehung). Gleiches gilt, unbeschadet des § 446 StPO, 

für freisprechende Urteile nach § 29 Abs. 3. 

(2) Auf Antrag des Anklägers oder des zur Anklage Berechtigten ist auf Einziehung in einem 

selbständigen Verfahren zu erkennen, wenn in einem Medium der objektive Tatbestand einer strafbaren 

Handlung hergestellt worden ist und die Verfolgung einer bestimmten Person nicht durchführbar ist, nicht 

beantragt oder nicht aufrechterhalten wird oder die Verurteilung aus Gründen, die eine Bestrafung 

ausschließen, nicht möglich ist.  äre der Täter bei erbrachtem Wahrheitsbeweis nicht strafbar, so steht 

dieser Beweis nach Maßgabe des § 29 auch dem Medieninhaber als Beteiligtem (§ 41 Abs. 6) offen. 

(2a) Die Einziehung ist unzulässig, wenn es sich um die  iedergabe der Äußerung eines Dritten im 

Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt hat. 

(3) Das Recht des zur Privatanklage Berechtigten, die Einziehung im selbständigen Verfahren zu 

begehren, erlischt nach sechs Wochen von dem Tage an, an dem ihm die strafbare Handlung und der 

Umstand bekanntgeworden sind, daß keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden kann. 

(4) An Stelle der Einziehung ist dem Medieninhaber auf seinen Antrag hin aufzutragen, innerhalb 

einer ihm zu setzenden angemessenen Frist durch Abtrennung von Teilen, Überklebung oder auf eine 

andere geeignete  eise dafür zu sorgen, daß die die strafbare Handlung begründenden Stellen bei einer 

weiteren Verbreitung der Medienstücke nicht mehr wahrnehmbar sind. 

(5)  ird auf Einziehung im selbständigen Verfahren erkannt, so treffen die Kosten des Verfahrens 

den Medieninhaber. 

 

Urteilsveröffentlichung 

§ 34. (1) Im Strafurteil wegen eines Medieninhaltsdelikts ist auf Antrag des Anklägers auf die 

Veröffentlichung der Teile des Urteils zu erkennen, deren Mitteilung zur Unterrichtung der  ffentlichkeit 

über die strafbare Handlung und ihre Aburteilung erforderlich ist. Die zu veröffentlichenden Teile des 

Urteils sind im Urteilsspruch anzuführen. Hiebei kann das Gericht, soweit dies zur leichteren 

Verständlichkeit des Urteilsinhalts oder zur Beschränkung des Umfangs der Veröffentlichung geboten 

erscheint, den  ortlaut von Teilen des Urteils durch eine gedrängte Darstellung ersetzen. 

(2) Bei einer Verleumdung, einer strafbaren Handlung gegen die Ehre oder wenn eine andere mit 

Strafe bedrohte Handlung Umstände oder Tatsachen des Privat- oder Familienlebens betrifft, darf auf 

Urteilsveröffentlichung nur mit Zustimmung des Opfers erkannt werden, auch wenn zur Verfolgung der 

strafbaren Handlung eine Ermächtigung nicht erforderlich oder bereits erteilt worden ist. 

(3) Auf Antrag des Anklägers oder des zur Anklage Berechtigten ist auf Urteilsveröffentlichung in 

einem selbständigen Verfahren zu erkennen, wenn in einem Medium der objektive Tatbestand einer 

strafbaren Handlung hergestellt worden ist und die Verfolgung einer bestimmten Person nicht 

durchführbar ist, nicht beantragt oder nicht aufrechterhalten wird oder die Verurteilung aus Gründen, die 

eine Bestrafung ausschließen, nicht möglich ist. § 33 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 sind anzuwenden. 

(3a) Die Urteilsveröffentlichung ist unzulässig, wenn es sich um die  iedergabe der Äußerung eines 

Dritten im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt hat. 

(4) Ist das Medieninhaltsdelikt in einem periodischen Medium begangen worden, so hat die 

Urteilsveröffentlichung in diesem Medium in sinngemäßer Anwendung des § 13 zu erfolgen, wobei die 

Veröffentlichungsfrist beginnt, sobald das Urteil in Rechtskraft erwachsen und zugestellt worden ist. Für 

die Durchsetzung gilt § 20 sinngemäß. 

(5) Auf Veröffentlichung in einem anderen periodischen Medium ist zu erkennen, wenn das 

periodische Medium, in dem das Medieninhaltsdelikt begangen worden ist, nicht mehr besteht oder wenn 

das Medieninhaltsdelikt in einem anderen als einem periodischen oder in einem ausländischen Medium 
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begangen worden ist. Die Kosten einer solchen Urteilsveröffentlichung gehören zu den Kosten des 

Strafverfahrens. Hinsichtlich der Durchsetzung gilt § 46. 

(6)  ird auf Urteilsveröffentlichung im selbständigen Verfahren erkannt, so treffen die Kosten des 

Verfahrens den Medieninhaber. 

 

Beschlagnahme 

§ 36. (1) Ist anzunehmen, dass auf Einziehung nach § 33 erkannt werden wird, so kann das Gericht 

die Beschlagnahme der zur Verbreitung bestimmten Stücke eines Medienwerkes oder die Löschung der 

die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website anordnen (Beschlagnahme), wenn die 

nachteiligen Folgen der Beschlagnahme nicht unverhältnismäßig schwerer wiegen als das 

Rechtsschutzinteresse, dem die Beschlagnahme dienen soll. Die Beschlagnahme ist jedenfalls unzulässig, 

wenn diesem Rechtsschutzinteresse auch durch Veröffentlichung einer Mitteilung über das eingeleitete 

Verfahren (§ 37) Genüge getan werden kann. 

(2) Die Beschlagnahme setzt voraus, daß ein Strafverfahren oder ein selbständiges Verfahren wegen 

eines Medieninhaltsdelikts geführt oder zugleich beantragt wird, und daß der Ankläger oder Antragsteller 

im selbständigen Verfahren die Beschlagnahme ausdrücklich beantragt. 

(3) In dem die Beschlagnahme anordnenden Beschluß ist anzugeben, wegen welcher Stelle oder 

Darbietung und wegen des Verdachtes welcher strafbaren Handlung die Beschlagnahme angeordnet wird. 

§ 33 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(4) Die Entscheidung über die Beschlagnahme kann mit Beschwerde an das übergeordnete Gericht 

angefochten werden. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Eine neuerliche Beschlagnahme desselben Medienwerkes wegen einer anderen Veröffentlichung 

auf Antrag desselben Berechtigten ist nicht zulässig. 

 

Durchsetzung der Einziehung und Beschlagnahme bei Websites 

§ 36a. (1)  ird auf Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der  ebsite erkannt 

(Einziehung) oder die Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der  ebsite angeordnet 

(Beschlagnahme), so ist der Medieninhaber aufzufordern, innerhalb einer ihm zu setzenden 

angemessenen Frist dem gerichtlichen Auftrag zu entsprechen. Der Medieninhaber hat den Ankläger oder 

Antragsteller von der Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der  ebsite 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(2) Wurde der gerichtlichen Aufforderung nicht fristgerecht oder nicht gehörig entsprochen, so ist 

auf Antrag des Anklägers oder Antragstellers im selbstständigen Verfahren nach Anhörung des 

Medieninhabers diesem mit Beschluss die Zahlung einer Geldbuße an den Ankläger oder Antragsteller 

aufzuerlegen. Eine Geldbuße bis zu 2 000 Euro gebührt für jeden Tag, an dem die Stellen der  ebsite, 

welche die strafbare Handlung begründen, nach Ablauf der gerichtlichen Frist weiterhin abrufbar sind. 

Die Höhe der Geldbuße ist nach dem Gewicht des Strafverfahrens oder des selbstständigen Verfahrens, 

der Bedeutung der die strafbare Handlung begründenden Veröffentlichung und nach den persönlichen 

oder wirtschaftlichen Umständen des Medieninhabers zu bestimmen. § 20 Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß. 

 

Veröffentlichung einer Mitteilung über das Verfahren 

§ 37. (1) Auf Antrag des Anklägers oder des Antragstellers in einem selbständigen Verfahren hat das 

Gericht mit Beschluß die Veröffentlichung einer kurzen Mitteilung über das eingeleitete Verfahren 

anzuordnen, wenn anzunehmen ist, daß der objektive Tatbestand eines Medieninhaltsdelikts hergestellt 

worden ist. Die Veröffentlichung kann auch eine Sachverhaltsdarstellung umfassen, soweit diese zur 

Unterrichtung der  ffentlichkeit erforderlich ist. 

(2) Ein Beschluß nach Abs. 1 ist unzulässig, wenn die Beschlagnahme angeordnet wird. 

(3) Die §§ 34 und 36 Abs. 4 gelten sinngemäß. 

 

Verbreitungs- und Veröffentlichungsverbot 

§ 38. (1) Solange die Beschlagnahme dauert, sind die weitere Verbreitung der Medienstücke in einer 

Form, in der der strafbare Inhalt wahrnehmbar ist, und die neuerliche Veröffentlichung der den Verdacht 

einer strafbaren Handlung begründenden Stelle oder Darbietung verboten. 
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(2) Wer entgegen dem Abs. 1 Medienstücke verbreitet oder den der Beschlagnahme zugrunde 

liegenden Inhalt veröffentlicht, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen zu bestrafen. 

 

Entschädigung für ungerechtfertigte Beschlagnahme 

§ 38a. (1) Wird die Beschlagnahme vom Gericht aufgehoben, ohne dass ein Schuldspruch ergeht 

oder auf Einziehung im selbstständigen Verfahren erkannt wird, so hat der Medieninhaber gegen den 

Privatankläger oder Antragsteller Anspruch auf Ersatz der durch die Beschlagnahme und das 

Verbreitungsverbot entstandenen vermögensrechtlichen Nachteile. Liegt der Beendigung des Verfahrens 

eine vertragliche Einigung zu Grunde, so haftet der Privatankläger oder Antragsteller nur insoweit, als 

dies vertraglich vereinbart wurde. 

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 ist bei sonstigem Verlust binnen sechs  ochen nach rechtskräftiger 

Beendigung des Strafverfahrens oder des selbstständigen Verfahrens geltend zu machen. Das Gericht hat 

den Antrag unverzüglich dem Privatankläger oder Antragsteller zur Äußerung binnen zwei  ochen 

zuzustellen. Das Gericht hat die Höhe der Entschädigung nach freier Überzeugung (§ 273 ZPO) mit 

Beschluss festzusetzen und eine Leistungsfrist von vierzehn Tagen zu bestimmen. Gegen diese 

Entscheidung steht die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. 

Die Beschwerde hat aufschiebende  irkung. Der Beschluss über die Zuerkennung einer Entschädigung 

ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 

 

Ersatz für Veröffentlichungskosten 

§ 39. (1)  urde eine Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37 veröffentlicht und wird das 

Verfahren beendet, ohne dass ein Schuldspruch ergeht, auf Einziehung oder Urteilsveröffentlichung im 

selbstständigen Verfahren erkannt oder dem Antragsteller eine Entschädigung zuerkannt wird, so ist der 

Medieninhaber auf Antrag zu ermächtigen, eine kurze Mitteilung darüber in einer dem § 13 

entsprechenden Form zu veröffentlichen. Der Antrag ist binnen sechs  ochen nach rechtskräftiger 

Beendigung des Verfahrens zu stellen. Der Medieninhaber hat gegen den Privatankläger oder 

Antragsteller Anspruch auf Ersatz der Kosten dieser Veröffentlichung sowie der Veröffentlichung der 

Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37. Der Anspruch auf Kostenersatz für eine Veröffentlichung 

nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37 ist binnen sechs  ochen nach rechtskräftiger Beendigung des 

Verfahrens, jener für eine Veröffentlichung nach Satz 1 binnen sechs  ochen nach Veröffentlichung der 

Mitteilung über den Verfahrensausgang geltend zu machen. Im Übrigen ist § 38a Abs. 2 anzuwenden. 

Liegt der Beendigung des Verfahrens eine vertragliche Einigung zu Grunde, so hat der Privatankläger 

oder Antragsteller Veröffentlichungskosten nur insoweit zu tragen, als dies vertraglich vereinbart wurde. 

(2)  urde eine Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37 veröffentlicht und wird auf Einziehung 

oder Urteilsveröffentlichung erkannt, liegt aber eine unmittelbare Ausstrahlung im Sinn des § 6 Abs. 2 

Z 3 oder eine Abrufbarkeit auf einer  ebsite im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 3a vor, so ist der Medieninhaber 

auf Antrag zu ermächtigen, eine kurze Mitteilung darüber in einer dem § 13 entsprechenden Form zu 

veröffentlichen. Der Antrag ist binnen sechs  ochen nach rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens zu 

stellen. Der Medieninhaber hat gegen den Urheber des Medieninhaltsdeliktes Anspruch auf Ersatz der 

Kosten dieser Veröffentlichung, der Veröffentlichung der Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37 

sowie der Urteilsveröffentlichung. Die Ansprüche sind auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen. 

(3) Für Mitteilungen über den Verfahrensausgang gilt § 34 Abs. 5 sinngemäß. 

 

Örtliche Zuständigkeit 

§ 40. (1) Für das Ermittlungsverfahren wegen eines Medieninhaltsdeliktes ist die Staatsanwaltschaft 

örtlich zuständig, in deren Sprengel der Medieninhaber seinen  ohnsitz, seinen Aufenthalt oder seinen 

Sitz hat. Ist dieser im Impressum unrichtig angegeben, so ist auch die Staatsanwaltschaft örtlich 

zuständig, in deren Sprengel der im Impressum angegebene Ort liegt. Für das Hauptverfahren, für 

selbstständige Verfahren (§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) sowie für Verfahren über eine Gegendarstellung 

oder eine nachträgliche Mitteilung (§§ 14 ff) gelten diese Zuständigkeitsregeln sinngemäß für das 

Gericht. 

(2) Liegen die in Abs. 1 angegebenen Orte im Ausland oder können sie nicht festgestellt werden, so 

ist der Ort maßgebend, von dem aus das Medium im Inland zuerst verbreitet, ausgestrahlt oder abrufbar 

gemacht wurde, fehlt es auch an einem solchen, jeder Ort, an dem das Medium im Inland verbreitet 

worden ist, empfangen oder abgerufen werden konnte. 

(3) Handelt es sich um einen an bestimmten Orten vorgeführten Film, so ist jede Staatsanwaltschaft 

oder jedes Gericht zuständig, in deren oder dessen Sprengel der Film öffentlich vorgeführt wurde. 
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Ergänzende Verfahrensbestimmungen 

§ 41. (1) Für Strafverfahren wegen eines Medieninhaltsdeliktes und für selbstständige Verfahren 

(§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt ist, die 

Bestimmungen der Strafprozessordnung 1975. 

(2) Für die Leitung des Ermittlungsverfahrens ist die Staatsanwaltschaft, für das Hauptverfahren und 

die sonst in Abs. 1 bezeichneten Verfahren das mit der Gerichtsbarkeit in Strafsachen betraute 

Landesgericht zuständig. 

(3) Das Landesgericht übt seine Tätigkeit in den im Abs. 1 bezeichneten Verfahren, wenn sonst nach 

Art und Höhe der angedrohten Strafe das Bezirksgericht zuständig wäre, durch den Einzelrichter aus. 

Dieses ist auch an Stelle des Geschworenen- und Schöffengerichtes zur Verhandlung und Entscheidung 

im selbständigen Verfahren zuständig. 

(4) In jedem Verfahren vor dem Einzelrichter des Landesgerichts ist § 455 Abs. 2 und 3 StPO 

anwendbar. 

(5) Ein Ermittlungsverfahren findet im Verfahren auf Grund einer Privatanklage und im 

selbstständigen Verfahren (§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) nicht statt. Das Gericht hat die Anklage oder den 

Antrag zu prüfen und die ihm nach § 485 StPO zukommenden Entscheidungen zu treffen. Gegen eine 

Entscheidung, mit der das Verfahren eingestellt wird, steht dem Ankläger oder Antragsteller die 

Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. In den Fällen des § 485 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 212 

Z 1 und 2 StPO ist jedoch nach öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden. In einem Verfahren 

auf Grund einer Privatanklage und in einem selbstständigen Verfahren kann das Gericht in diesen Fällen 

von der Durchführung einer Verhandlung absehen, wenn der Privatankläger oder Antragsteller 

ausdrücklich darauf verzichtet. 

(6) In den im Abs. 1 bezeichneten Verfahren ist der Medieninhaber zur Hauptverhandlung zu laden. 

Er hat die Rechte des Angeklagten; insbesondere steht ihm das Recht zu, alle Verteidigungsmittel wie der 

Angeklagte vorzubringen und das Urteil in der Hauptsache anzufechten. Doch werden das Verfahren und 

die Urteilsfällung durch sein Nichterscheinen nicht gehemmt; auch kann er gegen ein in seiner 

Abwesenheit gefälltes Urteil keinen Einspruch erheben. 

(7) Die Entscheidungen über die Einziehung und die Urteilsveröffentlichung bilden Teile des 

Ausspruches über die Strafe und können zugunsten und zum Nachteil des Verurteilten oder des 

Medieninhabers mit Berufung angefochten werden. 

 

Anklageberechtigung 

§ 42. Wird gegen ein periodisches Medium eine strafbare Handlung gegen die Ehre gerichtet, ohne 

daß erkennbar ist, auf welche Person der Angriff abzielt, so ist der Herausgeber berechtigt, Anklage 

einzubringen. 

Sechster Abschnitt 

Bibliotheksstücke 

Anbietungs- und Ablieferungspflicht bei Druckwerken 

§ 43. (1) Von jedem Druckwerk, das im Inland verlegt wird oder erscheint, hat der Medieninhaber 

eine durch Verordnung zu bestimmende Anzahl von Stücken 

1. an die  sterreichische Nationalbibliothek und an die durch Verordnung zu bestimmenden 

Universitäts-, Studien- oder Landesbibliotheken abzuliefern und 

2. der Parlamentsbibliothek und der Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes anzubieten 

und, wenn diese das binnen einem Monat verlangen, auf eigene Kosten zu übermitteln. 

(2) Die Anbietungs- und Ablieferungspflicht nach Abs. 1 trifft den Hersteller eines Druckwerkes, 

wenn dieses im Ausland verlegt wird und erscheint, jedoch im Inland hergestellt wird. 

(3) Der Anbietungspflicht bei periodischen Druckwerken wird auch dadurch entsprochen, daß das 

Druckwerk beim erstmaligen Erscheinen zum laufenden Bezug angeboten wird. 

(4) Bei Bestimmung der Bibliotheken und der Stückzahl ist auf die Aufgaben der Archivierung und 

Information und die Interessen von Wissenschaft, Forschung, Lehre und Unterricht sowie auf die 

bundesstaatliche Gliederung der Republik  sterreich Bedacht zu nehmen. Unter diesen Gesichtspunkten 

kann auch die Ablieferung bestimmter Arten von Druckwerken der im § 50 Z 4 bezeichneten 
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Beschaffenheit wegen ihres über den unmittelbaren Tageszweck hinausgehenden Informationsgehalts an 

die  sterreichische Nationalbibliothek angeordnet, und es können Druckwerke aus bestimmten 

Fachgebieten oder bestimmter Art von der Ablieferung an bestimmte Bibliotheken ausgenommen werden, 

wenn diese solche Druckwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigen. Die Stückzahl darf 

insgesamt bei periodischen Druckwerken nicht mehr als zwölf, sonst nicht mehr als sieben betragen. 

 

Anbietungs- und Ablieferungspflicht bei sonstigen Medienwerken 

§ 43a. (1) Der Anbietungs- und Ablieferungspflicht gemäß § 43 unterliegen auch sonstige 

Medienwerke mit Ausnahme von Schallträgern und Trägern von Laufbildern (Filmwerken oder 

kinematographischen Erzeugnissen). Medienwerke, die als elektronische Datenträger in technischer 

Weiterentwicklung von Druckwerken neben schriftlichen Mitteilungen oder Standbildern auch 

Darbietungen in Wort, Ton oder Laufbildern enthalten, unterliegen der Anbietungs- und 

Ablieferungspflicht. 

(2) Durch Verordnung können die Kategorien von Medienwerken, die der Anbietungs- und 

Ablieferungspflicht unterliegen, vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Bildung,  issenschaft und Kultur näher festgelegt werden. 

(3) Ist ein Medienwerk seiner Art nach nicht von der Verordnung im Sinne des vorhergehenden 

Absatzes erfasst, so hat auf Antrag des möglichen Verpflichteten oder der möglichen 

empfangsberechtigten Stelle der Bundeskanzler nach Anhörung des Bundesministers für Bildung, 

 issenschaft und Kultur festzustellen, ob die Verpflichtung zur Ablieferung oder Anbietung gemäß 

Abs. 1 besteht, weil das Medienwerk nach seiner Aufmachung und nach der Art der Verwendung als eine 

technische Weiterentwicklung eines Druckwerkes angesehen werden kann. 

(4) § 43 Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass insgesamt die Anzahl der abzuliefernden 

Stücke nicht mehr als fünf betragen darf. 

 

Sammlung und Ablieferung periodischer elektronischer Medien 

§ 43b. (1) Die  sterreichische Nationalbibliothek ist höchstens viermal jährlich zur generellen 

automatisierten Sammlung von Medieninhalten periodischer elektronischer Medien gemäß § 1 Abs. 1 

Z 5a lit. b oder c berechtigt, die öffentlich zugänglich und 

1. unter einer „.at“-Domain abrufbar sind oder 

2. einen inhaltlichen Bezug zu  sterreich aufweisen. 

(2) Die  sterreichische Nationalbibliothek ist zur Sammlung von öffentlich zugänglichen 

Medieninhalten einzelner periodischer elektronischer Medien gemäß § 1 Abs. 1 Z 5a lit. b oder c 

berechtigt. Sie hat den Medieninhaber darüber vor Beginn der Sammlung schriftlich in Kenntnis zu 

setzen. 

(3) Medieninhaber eines periodischen elektronischen Mediums gemäß § 1 Abs. 1 Z 5a lit. b oder c 

haben dessen Medieninhalte an die  sterreichische Nationalbibliothek abzuliefern, wenn das Medium 

1. einer Zugangskontrolle im Sinne des Zugangskontrollgesetzes, BGBl. I Nr. 60/2000 unterliegt, oder 

2. sich seiner Art nach an die Allgemeinheit richtet und einer sonstigen Zugangsbeschränkung 

unterliegt, die von einer Zugangskontrolle nur dadurch abweicht, dass das Medium auch ohne 

Entrichtung eines Entgelts zugänglich ist, oder 

3. zwar keiner Zugangskontrolle oder sonstigen Zugangsbeschränkung unterliegt, aber aus technischen 

Gründen dessen Inhalte von der  sterreichischen Nationalbibliothek nicht auf Grund von Abs. 2 

gesammelt werden können. 

(4) Die Berechtigung gemäß Abs. 2 und die Ablieferungspflicht gemäß Abs. 3 bestehen nicht 

hinsichtlich Medieninhalten 

1. die in identischer oder weitgehend identischer Form bereits im Rahmen eines Medienwerks, das der 

Anbietungs- und Ablieferungspflicht nach diesem Bundesgesetz unterliegt, abgeliefert werden, oder 

2. die überwiegend aus Darbietungen in Ton oder Laufbildern bestehen, oder 

3. von Medien, die die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 erster Satz erfüllen, oder 

4. an deren bibliothekarischer Bewahrung kein wissenschaftliches, kulturelles oder sonstiges 

öffentliches Interesse besteht. 
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(5) Die Ablieferungspflicht gemäß Abs. 3 entsteht mit der schriftlichen Aufforderung durch die 

 sterreichische Nationalbibliothek. Die  sterreichische Nationalbibliothek hat von einer Aufforderung 

zur Ablieferung abzusehen, wenn 

1. die Ablieferung, Speicherung oder Bewahrung der Medieninhalte mit den verfügbaren technischen 

Mitteln nicht mit angemessenem Aufwand durchgeführt werden könnten, oder 

2. die ihr aufgrund der Ablieferung, Sammlung oder Bewahrung entstehenden Kosten in keinem 

angemessenen Verhältnis zum bibliothekarischen  ert des betroffenen Medieninhalts stehen. 

(6) Medieninhaber haben der Ablieferungspflicht durch Ablieferung der Medieninhalte frei von 

technischen Schutzmaßnahmen oder unter gleichzeitiger Übermittlung der Mittel zur Aufhebung dieser 

Schutzmaßnahmen nachzukommen. Sie können der Ablieferungspflicht in jeder technischen Form 

nachkommen, die zwischen ihnen und der  sterreichischen Nationalbibliothek vereinbart ist, 

insbesondere auch durch Anbieten der abzuliefernden Medieninhalte zur Abholung im elektronischen 

Weg. Der Bundeskanzler hat nach Anhörung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur mit 

Verordnung bestimmte nach dem Stand der Technik mögliche, einfache und kostengünstige 

Ablieferungs- oder Anbietungsverfahren zu benennen, deren sich die Medieninhaber nach vorheriger 

Mitteilung an die  sterreichischen Nationalbibliothek jedenfalls bedienen können. Vor Erlassung einer 

solchen Verordnung sind die  sterreichische Nationalbibliothek sowie die Interessensvertretungen der 

Medieninhaber zu hören. 

(7) Die  sterreichische Nationalbibliothek hat gesammelte oder abgelieferte Medieninhalte anderen 

Bibliotheken und Institutionen auf deren Verlangen wie folgt zur Verfügung zu stellen: 

1. Medieninhalte, die gemäß Abs. 1 oder 2 gesammelt oder gemäß Abs. 3 abgeliefert wurden der 

Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes und der Parlamentsbibliothek; 

2. Medieninhalte, die gemäß Abs. 1 gesammelt wurden dem  sterreichischen Staatsarchiv und den 

durch Verordnung zu bestimmenden Universitäts-, Studien- und Landesbibliotheken; 

3. Medieninhalte, die gemäß Abs. 2 gesammelt oder gemäß Abs. 3 abgeliefert wurden den durch 

Verordnung zu bestimmenden Universitäts-, Studien- und Landesbibliotheken, wenn der 

Medieninhaber des betroffenen Mediums seinen Sitz im regionalen Wirkungsbereich der betreffenden 

Bibliothek hat; 

4. Medieninhalte, die gemäß Abs. 2 gesammelt oder gemäß Abs. 3 abgeliefert wurden dem 

 sterreichischen Staatsarchiv, wenn diese Medieninhalte unter einer „.gv.at“-Domain abrufbar sind 

oder der Bund Medieninhaber des betroffenen Mediums ist. 

 

Die Verordnung gemäß Z 2 und 3 ist vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit der Bundesministerin 

für Unterricht, Kunst und Kultur zu erlassen. 

(8) Die  sterreichische Nationalbibliothek kann mit Medieninhabern abweichende Vereinbarungen 

über die Modalitäten der Ablieferung von Medieninhalten und deren Benützung treffen. Soweit die in 

Abs. 7 genannten Bibliotheken nicht Vertragspartei einer solchen Vereinbarung sind, findet für sie § 43d 

Anwendung. 

(9) Das Datenschutzgesetz 2000 und gesetzliche Verschwiegenheitspflichten bleiben durch diese 

Bestimmung unberührt. 

 

Zulässigkeit von Vervielfältigungen gesammelter oder abgelieferter Medieninhalte 

§ 43c.  enn Medieninhalte, die von der  sterreichischen Nationalbibliothek nach § 43b Abs. 1 oder 

2 gesammelt oder die ihr auf Grund von § 43b Abs. 6 zur elektronischen Abholung angeboten werden, 

durch das Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt sind, dann darf die  sterreichische 

Nationalbibliothek jeweils ein Vervielfältigungsstück herstellen. Soweit andere in § 43b Abs. 7 genannte 

Bibliotheken verlangen, ihnen diese Medieninhalte zur Verfügung zu stellen, darf die  sterreichische 

Nationalbibliothek auch für jede dieser Bibliotheken jeweils ein Vervielfältigungsstück herstellen; wenn 

die  sterreichische Nationalbibliothek die Medieninhalte diesen Bibliotheken jedoch zur Abholung im 

elektronischen  eg anbietet, dann dürfen diese selbst jeweils ein Vervielfältigungsstück herstellen. 

 

Benützung gesammelter oder abgelieferter Medieninhalte 

§ 43d. (1) Medieninhaber eines einer Zugangskontrolle unterliegenden periodischen elektronischen 

Mediums sind berechtigt, anlässlich der Ablieferung eines Medieninhaltes gemäß § 43b Abs. 3 den 

Ausschluss der Benützung dieses Medieninhaltes durch Bibliotheksbenutzer für einen Zeitraum von bis 

zu einem Jahr ab Ablieferung festzulegen. Diese Festlegung hat durch schriftliche Mitteilung an die 
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 sterreichische Nationalbibliothek zu erfolgen, die sich auch auf erst zukünftig abzuliefernde 

Medieninhalte beziehen kann. 

(2) Medieninhaber eines periodischen elektronischen Mediums, dessen Medieninhalte gemäß § 43b 

Abs. 2 von der  sterreichischen Nationalbibliothek gesammelt werden, sind berechtigt, den Ausschluss 

der Benützung der gesammelten Medieninhalte durch Bibliotheksbenutzer für längstens ein Jahr nach 

Sammlung durch Mitteilung an die  sterreichische Nationalbibliothek festzulegen, wenn sie glaubhaft 

machen, dass für diese Medieninhalte eine Zugangskontrolle zu einem späteren Zeitpunkt als jenem der 

Veröffentlichung in Kraft treten soll. Diese Festlegung hat durch schriftliche Mitteilung an die 

 sterreichische Nationalbibliothek zu erfolgen, die sich auch auf erst zukünftig gesammelte 

Medieninhalte beziehen kann. 

(3) Soweit und solange Medieninhalte einem Ausschluss von der Benützung gemäß Abs. 1 oder 

Abs. 2 unterliegen, dürfen sie von der  sterreichischen Nationalbibliothek und den sonstigen in § 43b 

Abs. 7 genannten Bibliotheken ihren Benutzern nicht zugänglich gemacht werden. 

(4) Unbeschadet Abs. 3 dürfen die  sterreichische Nationalbibliothek und die in § 43b Abs. 7 

genannten Bibliotheken gemäß § 43b gesammelte oder abgelieferte Medieninhalte ihren Benutzern nur an 

ihrem Standort zugänglich machen. Gemäß § 43b gesammelte oder abgelieferte Inhalte von Medien, die 

einer Zugangskontrolle unterliegen, dürfen die  sterreichische Nationalbibliothek und die in § 43b Abs. 7 

genannten Bibliotheken ihren Benutzern darüber hinaus nur mit der Maßgabe zugänglich machen, dass 

zum gleichen Zeitpunkt jeweils nur einem Benutzer der betreffenden Bibliothek der Zugang zu Inhalten 

eines bestimmten elektronischen periodischen Mediums ermöglicht wird und dass die Bibliothek für die 

Benutzer oder diese selbst Ausdrucke dieser Medieninhalte anfertigen dürfen. Eine elektronische 

Vervielfältigung dieser Medieninhalte durch oder für die Benutzer ist unzulässig. 

(5) Die  sterreichische Nationalbibliothek und die in § 43b Abs. 7 genannten Bibliotheken haben 

alle nötigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit und Integrität 

der gesammelten oder der abgelieferten Medieninhalte zu gewährleisten und eine Verwendung der 

Medieninhalte zu verhindern, die den Bestimmungen dieses Paragraphen zuwiderläuft. Sie haben die 

ablieferungspflichtigen Medieninhaber auf deren Verlangen über die getroffenen Vorkehrungen in 

Kenntnis zu setzen. Im Falle eines begründeten Verdachts der ungesetzlichen Verwendung gesammelter 

oder abgelieferter Medieninhalte haben die  sterreichische Nationalbibliothek und die in § 43b Abs. 7 

genannten Bibliotheken dem betroffenen Medieninhaber Einblick in die Prozesse der Speicherung, 

Übermittlung und Nutzung der Daten zu gewähren. 

 

Ablieferung und Vergütung 

§ 44. (1) Der Ablieferungspflicht nach § 43 Abs. 1 Z 1 und § 43a hat der Medieninhaber binnen 

einem Monat nach Beginn der Verbreitung, der Hersteller in den Fällen des § 43 Abs. 2 binnen einem 

Monat ab Herstellung nachzukommen. Gleiches gilt für die Anbietungspflichten nach § 43 Abs. 1 Z 2 

und § 43a; dem Verlangen der Bibliotheken nach Übermittlung ist binnen einem weiteren Monat ab 

Einlangen der Aufforderung zu entsprechen. 

(1a) Der Ablieferungspflicht nach § 43b Abs. 3 hat der Medieninhaber binnen eines Monats nach 

Aufforderung durch die  sterreichische Nationalbibliothek nachzukommen. Ist die Ablieferung mit 

besonderer technischer Komplexität verbunden, hat der Medieninhaber die  sterreichische 

Nationalbibliothek vor Ablauf dieser Frist davon zu verständigen. Durch eine solche Verständigung 

verlängert sich die Frist zur Ablieferung um einen weiteren Monat. 

(2) In den Fällen des § 43 Abs. 2 genügt die Ablieferung oder Übermittlung von Stücken der vom 

Hersteller ausgelieferten Art. Gleiches gilt für Medienwerke gemäß § 43a. 

(3) Werden Druckwerke, deren Ladenpreis den Betrag von 145 Euro übersteigt, nicht binnen sechs 

 ochen zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte Stelle die Hälfte des Ladenpreises zu vergüten. 

Bei  erken, die aus zwei oder mehreren einzeln verkäuflichen Teilen bestehen, ist eine Vergütung für 

jeden dieser Werkteile zu leisten, dessen Ladenpreis den angegebenen Betrag übersteigt. 

(4) Werden sonstige Medienwerke, deren Ladenpreis den Betrag von 72 Euro übersteigt, nicht 

binnen sechs  ochen zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte Stelle die Hälfte des Ladenpreises zu 

vergüten. Bei  erken, die aus zwei oder mehreren einzeln verkäuflichen Teilen bestehen, ist eine 

Vergütung für jeden dieser  erkteile zu leisten, dessen Ladenpreis den angegebenen Betrag übersteigt. 

Werden sonstige Medienwerke, deren Ladenpreis den Betrag von 72 Euro nicht übersteigt, nicht 

zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte Stelle dem zur Ablieferung Verpflichteten, wenn für das 

abgelieferte Medienwerk nachweislich eine Vergütung an Dritte für die Einräumung von Lizenzen zu 

leisten war, diesen Aufwand zu ersetzen. 
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(5) Übersteigen die dem Medieninhaber anlässlich der erstmaligen Ablieferung von Medieninhalten 

eines periodischen elektronischen Mediums gemäß § 43b Abs. 3 entstehenden einmaligen 

unvermeidlichen Kosten für erforderliche Aufwendungen, insbesondere solche für die Bereitstellung der 

Daten, für die Umwandlung der Daten in ein anderes Format oder für die Einrichtung einer Schnittstelle 

den Betrag von 250 Euro, so hat der Medieninhaber, bevor er Schritte zur Ablieferung von 

Medieninhalten setzt, die  sterreichische Nationalbibliothek darüber zu verständigen. Eine Ablieferung 

hat in diesem Fall nur zu erfolgen, wenn die  sterreichische Nationalbibliothek ihre Aufforderung 

wiederholt. In diesem Fall hat die  sterreichische Nationalbibliothek den diesen Betrag übersteigenden 

Anteil zu tragen.  enn die  sterreichische Nationalbibliothek in späterer Folge die Ablieferung weiterer 

Medieninhalte vom selben Medieninhaber verlangt, so hat sie nur die dadurch entstehenden, technisch 

unvermeidlichen zusätzlichen Kosten zu tragen, soweit diese den genannten Betrag überschreiten. 

(6) Fordert die  sterreichische Nationalbibliothek zur Ablieferung der Inhalte eines periodischen 

elektronischen Mediums auf, 

1. das der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung gestellt und ohne Erwerbsabsicht und ohne 

Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit betrieben wird, oder 

2. dessen Medieninhaber seine wirtschaftliche Tätigkeit nicht länger als zwei Jahre vor dem Zeitpunkt 

der Aufforderung aufgenommen hat, 

 

so gilt Abs. 5 mit der Maßgabe, dass der Medieninhaber die  sterreichische Nationalbibliothek schon 

dann zu verständigen hat, wenn ihm durch die Ablieferung einmalige unvermeidliche Kosten für 

erforderliche Aufwendungen entstehen.  iederholt die  sterreichische Nationalbibliothek daraufhin 

ihre Aufforderung, so hat sie alle entstehenden unvermeidlichen Kosten zu tragen. Die genannten 

Umstände sind vom Medieninhaber glaubhaft zu machen. 

(7) Soweit anderen Bibliotheken oder dem  sterreichischen Staatsarchiv gemäß § 43b Abs. 7 

Medieninhalte zur Verfügung gestellt wurden, haben sie der  sterreichischen Nationalbibliothek die ihr 

durch die Zurverfügungstellung erwachsenden zusätzlichen Kosten zu erstatten. 

(8) Der Kostenersatzanspruch gemäß Abs. 5, 6 und 7 ist vor den ordentlichen Gerichten geltend zu 

machen. 

 

Durchsetzung 

§ 45. (1)  erden Bibliotheksstücke oder Medieninhalte gemäß § 43b nicht rechtzeitig abgeliefert 

oder angeboten oder wird dem Verlangen auf Übermittlung der angebotenen Stücke nicht rechtzeitig 

entsprochen, so können die empfangsberechtigten Stellen zur Durchsetzung ihres Anspruches die 

Erlassung eines Bescheides durch die im Abs. 2 bezeichneten Behörden begehren, in dem die Ablieferung 

dem nach § 43, § 43a oder § 43b dazu Verpflichteten aufgetragen wird. 

(2)  er der ihm nach § 43, § 43a oder aufgrund eines nach Abs. 1 erlassenen Bescheides 

obliegenden Ablieferungs- oder Anbietungspflicht nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung 

und ist hiefür von der nach dem Verlags- oder Herstellungsort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, 

im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz 

ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 

(3) Wenn eine Bibliothek eine Sammlung nach § 43b Abs. 1 oder 2 entgegen den gesetzlichen 

Bestimmungen durchführt oder den Ausschluss von der Benutzung oder die Nutzungsbeschränkungen 

gemäß § 43d gegenüber den Bibliotheksbenutzern nicht durchsetzt, so ist sie von der nach dem Sitz der 

Bibliothek örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 

Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 

Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 

(4) Eine Strafbarkeit nach Abs. 2 oder 3 besteht nicht, wenn die Tat mit gerichtlicher Strafe bedroht 

ist. 

Siebenter Abschnitt 

Veröffentlichung von Anordnungen und Entscheidungen 

Veröffentlichungspflicht 

§ 46. (1) In periodischen Medienwerken, die Anzeigen veröffentlichen, müssen 

1. Aufrufe und Anordnungen von Bundes- und Landesbehörden in Krisen- und Katastrophenfällen 

nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten umgehend und 

2. gerichtliche Entscheidungen, auf deren Veröffentlichung in diesem Medienwerk erkannt worden ist, 
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bis zu dem im § 13 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 

in der gesamten Ausgabe gegen Vergütung des üblichen Einschaltungsentgeltes veröffentlicht werden. 

(2) In den Programmen des Rundfunks sind nur solche gerichtliche Entscheidungen zu 

veröffentlichen, die sich auf eine Veröffentlichung in einer Sendung des betreffenden Programms 

beziehen. Soweit die bundesgesetzlichen Vorschriften, auf Grund deren auf die Veröffentlichung erkannt 

wird, nicht anderes bestimmen, hat die Veröffentlichung binnen acht Tagen nach Einsendung an das 

Medienunternehmen durch Verlesung des Textes zu geschehen. § 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 397/1974 bleibt unberührt. 

(3) Die Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen hat ohne Einschaltungen und Weglassungen 

zu geschehen. Ein Zusatz hat sich von ihr deutlich abzuheben. § 26 gilt für solche Veröffentlichungen 

nicht. Der Medieninhaber hat die erfolgte Veröffentlichung binnen acht Tagen von dem Zeitpunkt an, bis 

zu dem sie nach Abs. 1 oder 2 zu geschehen hat, dem Gericht nachzuweisen, das in erster Instanz erkannt 

hat. 

(4) Der Medieninhaber, der der Veröffentlichungspflicht nicht nachkommt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der nach dem Sitz des Medienunternehmens oder dem 

Verlagsort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 

Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 

Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 

Achter Abschnitt 

Vorschriften über die Verbreitung 

Verbreitung periodischer Druckwerke 

§ 47. (1) Periodische Druckwerke dürfen, unbeschadet der sich aus anderen Rechtsvorschriften 

ergebenden Beschränkungen, sowohl von einem festen Standort aus als auch auf der Straße verbreitet, 

jedoch nicht von Haus zu Haus vertrieben werden. 

(2) Auf der Straße und an anderen öffentlichen Orten dürfen periodische Druckwerke von Personen 

unter achtzehn Jahren nicht vertrieben und von Personen unter vierzehn Jahren überdies auch nicht 

unentgeltlich verteilt werden. Von diesem Verbot ist der Vertrieb von Schülerzeitungen durch Personen, 

die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, ausgenommen. 

(3) Auf jeder Nummer eines periodischen Druckwerkes, das zum Verkauf an öffentlichen Orten 

bestimmt ist, muß ihr Preis deutlich vermerkt sein. 

 

Anschlagen von Druckwerken 

§ 48. Zum Anschlagen, Aushängen und Auflegen eines Druckwerkes an einem öffentlichen Ort 

bedarf es keiner behördlichen Bewilligung. Doch kann die Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer 

Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die 

Landespolizeidirektion, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch Verordnung anordnen, daß 

das Anschlagen nur an bestimmten Plätzen erfolgen darf. 

 

Verwaltungsübertretung 

§ 49.  er der Bestimmung des § 47 oder einer Verordnung nach § 48 zuwiderhandelt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, 

für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 

Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 

Neunter Abschnitt 

Geltungsbereich 

§ 50. Die §§ 1, 23, 28 bis 42, 43 Abs. 4, 47 Abs. 1 und 2, 48, 49, im Falle der Z 3 dieser Bestimmung 

auch § 43b Abs. 1, 2 und 7 sowie im Falle der Z 4 dieser Bestimmung auch § 25 Abs. 5, nicht aber die 

anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, sind auch anzuwenden auf 

1. die Medien ausländischer Medienunternehmen, es sei denn, dass das Medium zur Gänze oder nahezu 

ausschließlich im Inland verbreitet wird; 

2. von einem fremden Staat herausgegebene oder verlegte Medienwerke und Medienwerke, die von 

einer in  sterreich akkreditierten oder mitakkreditierten Mission, einer in  sterreich errichteten 
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konsularischen Vertretung oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung, der  sterreich 

angehört oder mit der es offizielle Beziehungen unterhält, herausgegeben oder verlegt werden; 

Gleiches gilt für von den genannten Stellen oder Einrichtungen verbreitete wiederkehrende 

elektronische Medien sowie für  ebsites dieser Stellen oder Einrichtungen; 

3. Medienwerke oder wiederkehrende elektronische Medien oder Websites, die vom Nationalrat, 

Bundesrat, von der Bundesversammlung oder einem Landtag oder die von einer Behörde in Erfüllung 

von Aufgaben der Hoheitsverwaltung oder der Gerichtsbarkeit herausgegeben oder verlegt werden, im 

Fall wiederkehrender elektronischer Medien oder Websites verbreitet oder abrufbar gehalten werden 

und als amtlich erkennbar sind, sowie als amtlich erkennbare Teile von Medienwerken, sofern die 

angeführten Voraussetzungen nur auf diese zutreffen; 

4. Schülerzeitungen sowie Medien, die im Verkehr, im häuslichen, geselligen, kulturellen, 

wissenschaftlichen oder religiösen Leben, im Vereinsleben, im Wirtschaftsleben im Rahmen der 

Tätigkeit eines Amtes oder einer Interessenvertretung oder bei einer anderen vergleichbaren 

Betätigung als Hilfsmittel dienen. 

 

§ 51. Auf Mitteilungen oder Darbietungen in einem Medium, dessen Medieninhaber seinen Sitz im 

Ausland hat (ausländisches Medium), sind über § 50 Z 1 hinaus die §§ 6 bis 21, 23 sowie 28 bis 42 

anzuwenden, 

1. wenn das Medium im Inland verbreitet worden ist, empfangen oder abgerufen werden konnte, 

2. soweit der Verletzte oder Betroffene zur Zeit der Verbreitung  sterreicher war oder einen  ohnsitz 

oder Aufenthalt im Inland hatte oder sonst schwerwiegende österreichische Interessen verletzt 

worden sind und 

3. soweit durch die Mitteilung oder Darbietung eines der folgenden Rechtsgüter verletzt worden ist: 

a. Ehre und wirtschaftlicher Ruf, 

b. Privat- und Geheimsphäre, 

c. sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, 

d. Sicherheit des Staates oder 

e. öffentlicher Friede. 

Zehnter Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

Begutachtungsrecht der Medien 

§ 52. Den kollektivvertragsfähigen Körperschaften der im Medienwesen tätigen Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber ist unter Einräumung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, zu Gesetzes- und 

Verordnungsentwürfen, die das Medienwesen betreffen, Stellung zu nehmen. 

Inkrafttreten der Stammfassung 

§ 53. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1982 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 1981 treten mit der sich aus Artikel VI ergebenden Einschränkung 

außer Kraft: 

1. das Gesetz betreffend einige Ergänzungen des allgemeinen Strafgesetzes, RGBl. Nr. 8/1863, soweit 

es noch in Geltung steht; 

2. das Bundesgesetz vom 7. April 1922, BGBl. Nr. 218, über die Presse; 

3. die Strafgesetznovelle 1929, BGBl. Nr. 440, soweit sie noch in Geltung steht. 

(3) Eine Verordnung auf Grund des § 43 kann bereits von dem der Kundmachung dieses 

Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie darf frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten 

Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

 

Übergangsbestimmungen 

§ 54. (1) Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende Redaktionsstatuten werden mit diesem 

Zeitpunkt nicht deshalb unwirksam, weil sie nicht auf die im § 5 dieses Bundesgesetzes angeführte  eise 

zustande gekommen sind. 

(2) Die die Entgegnung betreffenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. April 1922, BGBl. 

Nr. 218, über die Presse und des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1974, BGBl. Nr. 397, über die Aufgaben 
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und die Einrichtung des  sterreichischen Rundfunks, jeweils in der geltenden Fassung, sind auch nach 

dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anzuwenden, wenn das Begehren nach Aufnahme der 

Entgegnung vor diesem Zeitpunkt gestellt worden ist. 

(3)  ird nach den §§ 27, 45 und 46 dieses Bundesgesetzes eine Verwaltungsbehörde zur Ahndung 

einer bis dahin gerichtlich strafbaren Handlung zuständig und ist bei Inkrafttreten das Urteil erster Instanz 

noch nicht gefällt, so ist das Verfahren der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen 

 irkungsbereich einer Bundespolizeibehörde aber dieser abzutreten. Die Zeit von der Erstattung der 

Strafanzeige bis zur Abtretung an die Verwaltungsbehörde ist in die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 

VStG 1950) nicht einzurechnen. 

(4) Die §§ 23, 33 bis 35 und 38 dieses Bundesgesetzes sind auch auf Taten anzuwenden, die vor dem 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begangen werden, es sei denn, daß die Bestimmungen, die zur Zeit 

der Tat gegolten haben, für den Täter in ihrer Gesamtauswirkung günstiger wären oder bei Inkrafttreten 

das Urteil erster Instanz bereits gefällt ist. 

(5) In den Fällen der Abs. 3 und 4 ist nach Aufhebung des Urteils erster Instanz infolge eines 

Rechtsmittels oder einer  iederaufnahme des Strafverfahrens so vorzugehen, als wäre das Urteil nicht 

gefällt worden. 

(6) Auf Veröffentlichungen in einem Medium, die vor Ablauf des 31. Dezember 1981 erfolgt sind, 

sind die §§ 29 Abs. 2 und 30 des Bundesgesetzes vom 7. April 1922, BGBl. Nr. 218, über die Presse in 

der geltenden Fassung weiterhin anzuwenden, sofern die Veröffentlichung den Tatbestand der 

Verleumdung, der üblen Nachrede oder der Verspottung herstellt. 

(7) Die §§ 29 bis 32, 36, 37 und 39 bis 41 dieses Bundesgesetzes sind auch auf die im Zeitpunkt 

dessen Inkrafttretens bereits anhängigen Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Änderungen 

der Zuständigkeit der Gerichte durch dieses Bundesgesetz auf bereits anhängige Strafverfahren keinen 

Einfluß haben. 

(8) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes sind Strafverfahren, die nach dem § 19 Abs. 2 oder § 22 

(im Hinblick auf eine Verletzung des § 20) des Bundesgesetzes vom 7. April 1922, BGBl. Nr. 218, über 

die Presse geführt werden, ohne Rücksicht auf den Stand des Verfahrens einzustellen. 

 

Inkrafttretensbestimmungen zu Novellen ab der Novelle BGBl. I Nr. 75/2000 

§ 55. (1) Art. I §§ 43a, 44 und 45 sowie Art. VII in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 75/2000 treten mit 1. September 2000 in Kraft. 

(2) Art. I § 27 Abs. 1, § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 2, § 46 Abs. 4, § 49 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(3) Die §§ 1, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 

36a, 37, 38a, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 50 und 51 des Art. I, Art. VIa, VIb und Art. VII in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 49/2005 treten mit 1. Juli 2005 in Kraft. 

(4) Art. I § 35 tritt mit 1.Jänner 2006 außer Kraft. Art. I § 41 Abs. 7 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2005 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(5) Art. I § 7c Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 8a Abs. 3, § 10 Abs. 1 und 3, § 14 Abs. 3, § 15 Abs. 1, § 18 

Abs. 2, § 20 Abs. 4, § 23, § 29 Abs. 2 und 3 (Anm.: § 29 Abs. 2 von Novelle nicht betroffen), § 31 Abs. 1 

und 3, § 34 Abs. 2 und 6, § 36 Abs. 1, 2 und 4, § 36a Abs. 2, § 38a Abs. 2, § 40 Abs. 1 und 3, § 41 Abs. 2 

bis 6 und § 42 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2007 treten mit 1. Jänner 2008 in 

Kraft. 

(6) Die §§ 1, 43b, 43c, 43d, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56 und 57 samt den dazu gehörigen 

Überschriften und Zwischenbezeichnungen in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 8/2009 treten mit 

1. März 2009 in Kraft. 

(7) § 25 und § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2011 treten mit 1. Juli 2012 in 

Kraft. 

(8) § 27 Abs. 1, § 45 Abs. 2 und 3, § 46 Abs. 4, § 48 und § 49 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. September 2012 in Kraft. 

(9) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2014 treten in Kraft: 

1. § 22 mit 1. Jänner 2014; 

2. § 7a Abs. 1 mit 1. Jänner 2015. 
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Übergangsbestimmungen zu Novellen 

§ 56. (1) Die §§ 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8a, 13, 18, 20, 33, 34, 36, 36a, 37, 38a, 39, 40, 41 und 51 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 49/2005 sind nur auf Mitteilungen oder Darbietungen 

anzuwenden, die nach In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 49/2005verbreitet wurden. 

(2) Verordnungen auf Grund des § 43b in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 8/2009 können 

bereits von dem der Kundmachung der Novelle folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen frühestens 

mit dem in § 55 Abs. 6 bezeichneten Tag in Kraft treten. 

 

Vollziehung 

§ 57. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich der § 1 Abs. 1 Z 12, §§ 6 bis 23, §§ 28 bis 42, § 43c, § 46 Abs. 1 bis 3 und § 51, des 

§ 54 Abs. 2 bis 8 sowie des § 56 Abs. 1 die Bundesministerin für Justiz; 

2. hinsichtlich der §§ 2 bis 5 und des § 54 Abs. 1 die Bundesministerin für Justiz und der 

Bundesminister für  irtschaft und Arbeit; 

3. hinsichtlich der §§ 27, 45, 46 Abs. 4 und 49 der Bundesminister für Inneres; 

4. hinsichtlich der §§ 43a und 43b der Bundeskanzler im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 

Unterricht, Kunst und Kultur; 

5. hinsichtlich der §§ 47 und 48 der Bundesminister für Inneres und der Bundeskanzler; 

6. hinsichtlich des § 50 der Bundeskanzler und die Bundesministerin für Justiz; 

7. hinsichtlich des § 52 der jeweils zuständige Bundesminister; 

8. im Übrigen der Bundeskanzler. 

Artikel III 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(Anm.: aus BGBl. Nr. 20/1993, zu den §§ 6-9, 11, 13-20, 22, 27, 33-35, 37, 39, 41, 44, 45, 46 und 

49, BGBl. Nr. 314/1981) 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I über Entschädigungsansprüche (§§ 6, 7, 7a, 7b, 8 Abs. 2 des 

Mediengesetzes) gelten für Veröffentlichungen nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. 

(3) Die Bestimmungen des Art. I über die Gegendarstellung sind anzuwenden, wenn das Verlangen 

nach Veröffentlichung der Gegendarstellung nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gestellt wird. 

(4) Die verfahrensrechtlichen Änderungen durch Art. I dieses Bundesgesetzes sind auch in 

Verfahren anzuwenden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits anhängig sind. Änderungen der 

Zuständigkeit sowie der § 41 Abs. 5 des Mediengesetzes in der Fassung des Art. I haben jedoch auf 

anhängige Verfahren keinen Einfluß. 

(5) Die Erhöhung des Höchstmaßes der Geldstrafe in den §§ 27, 45 Abs. 2, 46 Abs. 4 und 49 des 

Mediengesetzes durch Art. I dieses Bundesgesetzes gilt nur für Verwaltungsübertretungen, die nach dem 

Inkrafttreten begangen werden. 

(6) (Anm.: Betrifft das Rechtsanwaltstarifgesetz) 

Artikel VII 

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 105/1997, zu den §§ 8, 8a und 31, BGBl. Nr. 314/1981) 

(1) Der Art. I mit Ausnahme des § 149d Abs. 1 Z 3 und des VII. Abschnittes des XII. Hauptstückes 

der StPO und der darauf Bezug nehmenden Bestimmungen sowie die Art. II bis IV dieses Bundesgesetzes 

treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. Der VII. Abschnitt des XII. Hauptstückes der StPO und die darauf 

Bezug nehmenden Bestimmungen sowie der Art. VI dieses Bundesgesetzes treten mit 1. Oktober 1997, 

§ 149d Abs. 1 Z 3 und die darauf Bezug nehmenden Bestimmungen mit 1. Juli 1998 in Kraft. 

(1a) Der Art. I (Anm.: richtig: Art. VII) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 130/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(2) Im Zusammenhang mit Art. I, V und VI dieses Bundesgesetzes können bereits von dem der 

Kundmachung folgenden Tag an organisatorische und personelle Maßnahmen getroffen sowie 
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Durchführungsverordnungen erlassen werden; letztere dürfen aber erst mit dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes in Wirksamkeit gesetzt werden. 

(3) Spätestens sechs Monate vor dem Außerkrafttreten nach Abs. 1 haben der Bundesminister für 

Inneres und der Bundesminister für Justiz dem Nationalrat einen Bericht über die Erfahrungen mit der 

Anwendung, Durchführung und Kontrolle der besonderen Ermittlungsmaßnahmen vorzulegen. 

(4) Mit der Vollziehung der Art. I bis IV dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Justiz, mit 

der Vollziehung des Art. VI der Bundesminister für Inneres betraut. 

 

Übergangsbestimmungen 

(Anm.: aus BGBl. Nr. 233/1988, zu § 41 Abs. 2, BGBl. Nr. 314/1981) 

§ 2. (1) Auf Verfahren, die vor dem 1. Jänner 1989 anhängig geworden sind, sind die bisherigen 

Vorschriften anzuwenden. Dies gilt auch für Entscheidungen und Verfügungen, die nach der 

rechtskräftigen Beendigung dieser Verfahren - etwa auch infolge einer Nichtigkeits- oder 

Wiederaufnahmsklage - zu treffen sind. 

(2)  ird aber ein vom Landesgericht für Strafsachen  ien rechtskräftig beendetes Strafverfahren 

nach dem 31. Dezember 1988 erneuert (§§ 292, 359, 362 StPO), so richtet sich die Zuständigkeit für 

dieses Verfahren nach dem Art. VII. 

(3) Soweit in anderen Vorschriften als in den Art. I bis VII auf die Zuständigkeitsbereiche des 

Landesgerichtes für Zivilrechtssachen  ien, des Landesgerichtes für Strafsachen  ien oder des 

Handelsgerichtes Wien verwiesen wird, sind die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden. 

 

Verwaltungsmaßnahmen 

(Anm.: aus BGBl. Nr. 233/1988, zu § 41 Abs. 2, BGBl. Nr. 314/1981) 

§ 3. Bereits von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an (Anm.: Das ist der 

12. Mai 1988) können organisatorische und personelle Maßnahmen im Zusammenhang mit den Art. I bis 

VII vorbereitet und Durchführungsverordnungen erlassen werden; sie dürfen aber erst mit dem im § 1 

genannten Zeitpunkt (Anm.: Das ist der 1. Jänner 1989) in Wirksamkeit gesetzt werden. 

 

Anhängige Verfahren 

(Anm.: aus BGBl. Nr. 31/1993, zu § 41, BGBl. Nr. 314/1981) 

§ 2. (1) Nicht anzuwenden sind auf Verfahren, 

1. die vor dem 1. März 1993 anhängig geworden sind, der § 5 Abs. 2 der Allerhöchsten Bestimmungen 

über die Einrichtung der Gerichtsbehörden in der Fassung des Art. I Z 2 und die Art. II bis VII (Anm.: 

Art. VI: Änderung des Mediengesetzes) auch nach dem 28. Februar 1993; 

2. die vor dem 1. Jänner 1997 anhängig geworden sind, der Art. X auch nach dem 31. Dezember 1996. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Verfahrenshandlungen, Entscheidungen und Verfügungen, die nach der 

rechtskräftigen Beendigung dieser Verfahren - etwa auch infolge einer Nichtigkeits oder 

Wiederaufnahmsklage - vorzunehmen sind oder vorgenommen werden. 

(3)  ird ein rechtskräftig beendetes Strafverfahren erneuert (§§ 292, 359, 362 StPO), so richtet sich 

die Zuständigkeit für das erneuerte Verfahren 

1. nach dem 28. Februar 1993 nach Art. VI; 

2. nach dem 31. Dezember 1996 nach Art. X. 

(4) Für Rechtssachen, bei denen sich die Zuständigkeit nach einem bei ihnen anhängigen oder 

anhängig gewesenen Verfahren bestimmt, bleiben 

1. auch nach dem 28. Februar 1993 entgegen den Art. I bis VII (Anm.: Art. VI: Änderung des 

Mediengesetzes) die bisherigen Landesgerichte, 

2. auch nach dem 31. Dezember 1996 entgegen dem Art. X das Landesgericht für Zivilrechtssachen 

Wien, das Handelsgericht Wien, das Arbeits- und Sozialgericht  ien, das Landesgericht für 

Strafsachen Wien und der Jugendgerichtshof Wien 

zuständig. 

(5) Hingegen geht die Zuständigkeit des Handeslgerichts  ien nach dem Art. X auch für noch am 

1. Jänner 1997 anhängige Firmenbuchsachen auf die Landesgerichte Korneuburg, Sankt Pölten und 

 iener Neustadt über, soweit diese Rechtsträger betreffen, die ihren Sitz im Sprengel eines der in Art. X 

§ 1 genannten Bezirksgerichte haben. Das Handelsgericht Wien hat solche Firmenbuchsachen dem 
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jeweiligen Landesgericht von Amts wegen zu überweisen und ihm gleichzeitig die bisher beim 

Handelsgericht  ien aufbewahrten Akten und Urkunden (Urkundensammlung) zu übersenden. 

(6) Abs. 5 ist auf Firmenbuchsachen von Zweigniederlassungen sinngemäß anzuwenden. 

(7) Ungeachtet des Art. X und des Abs. 1 Z 2 sind die bisher zuständigen Gerichtshöfe erster Instanz 

zur Entscheidung in zweiter Instanz weiter zuständig, wenn das Datum einer angefochtenen Entscheidung 

erster Instanz vor dem 1. Jänner 1997 liegt. 

Artikel XII 

Übergangsbestimmung 

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 130/2001, zu den §§ 6, 7 - 7c, 18 und 20, BGBl. Nr. 314/1981) 

(1) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Strafsachen nicht 

anzuwenden, in denen vor ihrem In-Kraft-Treten das Urteil in erster Instanz gefällt worden ist. Nach 

Aufhebung eines Urteils infolge Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung 

des Strafverfahrens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1, 61 StGB vorzugehen. 

(2) (Anm.: betrifft das Strafgesetzbuch) 

Artikel XXIV 

Übergangsbestimmung 

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 112/2007, zu den §§ 7c, 8, 8a, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 29, 31, 34, 36, 36a, 38a, 

40, 41, und 42, BGBl. Nr. 314/1981) 

Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Strafsachen nicht 

anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in erster Instanz gefällt worden ist. Nach 

Aufhebung eines Urteils infolge Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung 

des Strafverfahrens oder infolge eines Einspruchs ist jedoch im Sinne der §§ 1, 61 StGB vorzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


