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LITA, autorská spoločnosť, Ochranné združenie interpretov Slovenska, SAPA Slovenská asociácia producentov 

v audiovízii, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť 

výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

a oprávneniami na výkon kolektívnej správy práv vydané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vydávajú 

s účinnosťou od 31.12.2018 tento  

 

Sadzobník odmien pre spoločnú správu 

v odboroch použitia predmetov ochrany podľa 

ust. § 175 ods. 1 písm. a) Autorského zákona 
 

Všeobecné ustanovenia 

1. Tento sadzobník upravuje spoločnú odmenu za použitie predmetu ochrany technickým predvedením a 

verejným prenosom v prevádzkarňach alebo v iných priestoroch prostredníctvom technického zariadenia. 

2. Predmetmi ochrany sa rozumejú: 

a) diela (hudobné, audiovizuálne, literárne, dramatické, hudobnodramatické, choreografické, 

pantomimické diela, diela výtvarného umenia, fotografické a architektonické diela, diela úžitkového 

umenia, diela autorov výtvarnej zložky animovaných diel, ako aj diela použité pre vytvorenie 

audiovizuálnych diel); 

b) umelecké výkony; 

c) zvukové záznamy; 

d) audiovizuálne záznamy.  

3. Technickými zariadeniami sa na účely tohto sadzobníka rozumejú:  

a) akékoľvek technické zariadenie, ktoré umožňuje reprodukciu zvuku (napr. zvukový prijímač, 

rozhlasový prijímač, MP3, CD prehrávač, hudobná veža a pod.), ďalej v sadzobníku označené len „R“; 

b) akékoľvek technické zariadenie, ktoré umožňuje reprodukciu zvuku a obrazu zároveň (napr. 

zvukovo-obrazový prijímač alebo prehrávač – televízor, PC a pod.), ďalej v sadzobníku označené len 

„TV“. 

4. Ak je v prevádzkarni alebo v inom priestore umiestnené R a zároveň TV, uplatní sa v konkrétnom prípade 

iba odmena platná pre TV, ktorá zahŕňa aj odmenu za R. 

5. Odmeny uvedené v tomto sadzobníku zodpovedajú odmene za používanie predmetov ochrany technickým 

predvedením a verejným prenosom na obdobie jedného kalendárneho roka, ak nie je uvedené inak. 

6. Odmeny uvedené v tomto sadzobníku sú základné odmeny a zodpovedajú obvyklej odmene.  

7. Všetky sadzby odmien v tomto sadzobníku sú uvedené v mene EURO a sú bez DPH.  

8. Pokiaľ je prevádzkareň alebo iný priestor v prevádzke len počas časti kalendárneho roka a/alebo je technické 

zariadenie (R alebo TV) v prevádzkarni alebo v inom priestore umiestnené len počas časti kalendárneho 

roka, platí sa pomerná časť odmeny, pričom vyťaženosť ubytovacieho zariadenia sa v tomto prípade 

zohľadňuje len za toto obdobie To neplatí v prípade výslovného ustanovenia „sezónna prevádzka“, prípadne 

„letná terasa“. 

9. V prípade, ak sa predmety používajú technickým predvedením a verejným prenosom v prevádzkarni alebo 

v inom priestore, ktorý nie je výslovne uvedený v tomto sadzobníku, uplatní sa odmena platná podľa tohto 

sadzobníka pre prevádzkareň alebo priestor, ktorý svojou povahou a účelom najviac zodpovedá povahe 

a účelu prevádzkarne alebo priestoru, v ktorom sa predmety ochrany používajú. 

10. Ak pri použití predmetov ochrany technickým predvedením a verejným prenosom nedochádza 

u používateľa k priamemu ani nepriamemu majetkovému prospechu, je možné používateľovi poskytnúť 

zľavu až do výšky 50 % odmeny vypočítanej podľa tohto sadzobníka. 

11. Používateľom sa na účely tohto sadzobníka rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom alebo prevádzkovateľom prevádzkarne alebo iného priestoru, v ktorom dochádza k použitiu 

predmetov ochrany technickým predvedením a verejným prenosom.  

12. V prípadoch neoprávneného použitia predmetov ochrany alebo iného neoprávneného zásahu do 

autorských práv a práv súvisiacich s autorskými právami sa výška sadzieb odmeny zvyšuje, zohľadňujúc 

všetky okolnosti neoprávneného použitia alebo neoprávneného zásahu (najmä dobu a rozsah 
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neoprávneného použitia, charakter a závažnosť neoprávneného zásahu do autorských práv), a to až do 

výšky dvojnásobku základnej sadzby odmeny, resp. obvyklej odmeny. 

 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Izby ubytovacích zariadení 

kategória ubytovacieho zariadenia R TV 

turistické ubytovne, rekreačné  
zariadenia, kempingy, ubytovanie 
v súkromí (bez živnosti) 

9,00 € 35,00 € 

ubytovacie zariadenia 1* a 2* a bez 
kategorizácie   

11,90 € 48,50 € 

ubytovacie zariadenia 3* 14,40 € 62,80 € 

ubytovacie zariadenia 4* a 5* 17,70 € 79,00 € 

 

a) výška odmeny uvedená v tabuľke predstavuje základnú odmenu bez zohľadnenia vyťaženosti 
ubytovacieho zariadenia, 

b) výška odmeny v konkrétnom ubytovacom zariadení sa určí po zohľadnení vyťaženosti príslušného 
ubytovacieho zariadenia za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa s 
používateľom uzatvára zmluva na použitie predmetov ochrany technickým predvedením a  verejným 
prenosom, 

c) na účely zohľadnenia vyťaženosti ubytovacieho zariadenia podľa písm. b) vyššie je používateľ 
povinný preukázať vyťaženosť ubytovacieho zariadenia za kalendárny rok, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa s používateľom uzatvára zmluva, a to výpisom z interného 
rezervačného systému ubytovacieho zariadenia najneskôr do 31.03. daného kalendárneho roka, inak 
sa uplatní základná odmena platná pri 100% vyťaženosti ubytovacieho zariadenia,  

d) v prípade, ak používateľ v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov nahlási 
organizácii kolektívnej správy vyťaženosť ubytovacieho zariadenia, ktorá sa medziročne odchýli 
o viac ako 15%, organizácia kolektívnej správy je oprávnená vykonať kontrolu nahlásenej vyťaženosti 
v súlade s ust. § 165 ods. 6 Autorského zákona a vyžiadať si od používateľa všetku potrebnú súvisiacu 
dokumentáciu, pričom používateľ je povinný uvedené oprávnenie organizácie kolektívnej správy 
strpieť a vyžiadanú dokumentáciu poskytnúť, 

e) v prípade, ak používateľ neumožní organizácii kolektívnej správy vykonať kontrolu podľa písm. d) 
vyššie, je povinný uhradiť odmenu vo výške 100% základnej odmeny, 

f) v prípade novovzniknutých ubytovacích zariadení uvedených do prevádzky sa výška odmeny počas 
prvého kalendárneho roka ich prevádzky určí ako odmena platná pri 100% vyťaženosti ubytovacieho 
zariadenia, pričom pre každý ďalší kalendárny rok sa výška odmeny určí s prihliadnutím na 
vyťaženosť ubytovacieho zariadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto odseku,  

g) v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami sa výška odmeny určí s prihliadnutím na vyťaženosť 
ubytovacieho zariadenia podľa nasledovných kritérií:   

 

Miera vyťaženosti Výška odmeny (% zo základnej odmeny) 

0 – 30 % 65 % 

31 – 50 % 80 % 

51 – 75 % 90 % 

76 – 100 % 100 % 

 

2. Spoločné, spoločenské a obslužné priestory prevádzkarní, aj v prípade, ak sa tieto priestory nachádzajú 
v rámci ubytovacieho zariadenia, v obchodoch, službách alebo akýchkoľvek iných prevádzkarňach  

 

Rozloha priestorov v m2 R TV 

do 50 m2 65,00 € 104,00 € 

51 m2 – 100 m2 92,50 € 147,00 € 

101 m2 – 200 m2 149,00 € 231,00 € 
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201 m2 – 500 m2 253,00 € 394,50 € 

nad 500 m² 433,00 € 653,00 € 

 
a) pre spoločné, spoločenské a obslužné priestory sa odmena určuje na základe súčtu rozlohy všetkých 

druhov spoločných, spoločenských a obslužných priestorov (napr. chodba, recepcia, toalety, 
spoločenská miestnosť) nachádzajúcich sa v konkrétnej prevádzke, a to bez ohľadu na ich prípadnú 
stavebnú oddelenosť  
 

3. Stravovacie a pohostinské prevádzky - napr. reštaurácia, bistro, bufet, jedáleň, pizzeria, bar, výčap, 
kaviareň, hostinec, pohostinstvo, vináreň, piváreň, cukráreň, viecha a iné, aj v prípade, ak sa tieto prevádzky 
nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia 

 

Rozloha prevádzky v m2 R TV 

do 100 m2 68,00 € 159,00 € 

101 m2 – 200 m2 112,50 € 243,00 € 

201 m2 – 500 m2 199,00 € 373,00 € 

nad 500 m2 289,00 € 555,00 € 

 

Letná terasa 
R TV 

36,00 € 85,50 € 

 
a) pre prevádzky herňa, kasíno a stravovacie zariadenia ozvučené technickým zariadením s obsluhou 

DJ-om bez možnosti tancovania (aspoň 1x za týždeň) sa uplatňuje odmena vo výške dvojnásobku 
odmeny uvedenej v tabuľke vyššie 

 
4. Obchod a služby – napr. obchodný dom, obchodná predajňa, prevádzky služieb ako kaderníctvo, kozmetika, 

pedikúra, sauna, solárium, opravovňa, požičovňa, cestovné kancelárie, stávkové kancelárie a iné, 
aj v prípade, ak sa tieto prevádzky nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia 

 

Rozloha prevádzky v m2 R TV 

do 50 m2 31,50 € 45,00 € 

51 - 200 m2 65,00 € 92,00 € 

201 - 500 m2 150,00 € 205,00 € 

501 - 1500 m2 312,00 € 438,50 € 

1501 - 3000 m2 447,00 € 628,50 € 

3001 - 4500 m2 597,00 € 831,50 € 

4501 - 6000 m2 766,00 € 1055,50 € 

6001 - 8000 m2 999,00 € 1380,00 € 

8001 - 10000 m2 1091,00 € 1512,00 € 

nad 10 000 m2  1195,00 € 1647,50 € 

 
5. Šport, oddych, zábava - aj v prípade, ak sa tieto prevádzky nachádzajú v priestoroch ubytovacieho 

zariadenia  
 

Športové prevádzky - Kúpalisko, 
plaváreň, klzisko, rekreačný areál, 

zimné športy 

Obdobie prevádzkovania R alebo TV 

celoročná prevádzka 345,00 € 

sezónna prevádzka 173,00 € 

 

Fitness, wellness, 
aerobikové štúdio 

Rozloha priestorov v m2 R TV 

do 200 m2 157,00 € 240,00 € 

nad 200 m2 314,00 € 481,00 € 

 

6. Iné priestory  

a)  preprava osôb, dopravné prostriedky 
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Dopravné prostriedky R TV 

autobus s možnosťou výberu 
obsahu 

68,00 € 
 

96,50 € 
 

nájomný automobil, autobus bez 
možnosti výberu obsahu 

16,50 € 30,00 € 

vlak 177,00 € 286,00 € 

lietadlo 330,00 € 557,00 € 

loď 321,50 € 465,00 € 

Reklamné (propagačné) vozidlo 56,00 € / deň 

 

b)  špeciálne 

čerpacia stanica 
R TV 

144,00 € 189,00 € 

 

erotický salón 
R TV 

392,00 € 771,00 € 

 

detský kútik 
R TV 

87,00 € 285,00 € 

 

Veľkokapacitné parkovisko a 
garáž 

R 

626,00 € 

 

Atrakcie (kolotoč, strelnica, 
tobogan) 

Obdobie prevádzkovania R 

celoročná prevádzka 181,00 € 

sezónna prevádzka 105,50 € 

 

b) pre verejnosť a iné 

 R 

Obecný rozhlas – mesto 62,00 € 

Obecný rozhlas – obec alebo prestávkový program 49,00 € 

 

 R 

Účastnícka telefónna ústredňa – za každých 10 
vstupných liniek 68,00 € 

Audiotextová linka s použitím hudby 34,00 € 

 

Priestory pre zamestnancov - kancelárie 
R 

15,00 € 

 

Priestory pre zamestnancov – 
haly, dielne 

Rozloha priestorov v m2 R 

do 100 m2 38,00 € 

101 –  500 m2 49,00 € 

501 – 1500 m2 108,00 € 

1501 – 3000 m2 206,00 € 

3001 – 4500 m2 314,00 € 

4501 – 6000 m2 432,00 € 

6001 – 8000 m2 660,00 € 

8001 – 10000 m2 768,00 € 

nad 10 000 m2 1032,00 € 

 


