
 
 
 

Zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv a  
zásady riadenia rizík 

 
1. Valné zhromaždenie LITA, autorskej spoločnosti (ďalej len „LITA“), v súvislosti s výkonom 

kolektívnej správy práv, schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu 

kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne 

v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti 

od jediného zdroja výnosov. 

 

2. Činnosť LITA ako neziskovej organizácie nesleduje dosiahnutie zisku.  

 

3. V zmysle výkonu kolektívnej správy práv je LITA povinná prerozdeliť a vyplatiť príjem z tejto 

činnosti vrátane príjmu z jeho zhodnotenia príslušným nositeľom práv, a to v súlade 

s Rozúčtovacím poriadkom schváleným Valným zhromaždením a zverejneným 

na internetovej stránke www.lita.sk.  

 

4. Pri prerozdeľovaní a vyplácaní príjmov podľa bodu 3 LITA uplatňuje postupy a metódy, ktoré 

sledujú zásadu efektívnosti, a to tak, aby náklady na spravovanie práv nepresiahli výšku 

stanovenú štandardmi medzinárodných organizácií, ktorých je LITA členom, a zároveň sledujú 

zásadu otvorenosti a transparentnosti. 

 

5. LITA zhodnocuje voľné finančné prostriedky z výkonu kolektívnej správy práv v súlade 

so všeobecnou politikou zhodnocovania príjmov a politikou riadenia rizík v najlepšom záujme 

nositeľov práv a v súlade s nasledujúcimi pravidlami:  

 

a) v prípade akéhokoľvek potenciálneho konfliktu záujmov LITA zabezpečí, že zhodnotenie 

príjmu sa vykoná výhradne v záujme týchto nositeľov práv; 

 

b) aktíva sa zhodnocujú tak, aby bola zaistená bezpečnosť, kvalita, likvidita a ziskovosť 

portfólia ako celku; 

 

c) aktíva sa primerane diverzifikujú, aby sa predišlo nadmernej závislosti od určitého 

konkrétneho aktíva a hromadenie rizík v portfóliu ako celku. 

 

6. LITA vedie stálu a účinnú funkciu riadenia rizík, vykonáva funkciu riadenia rizík nezávisle 

od iných činností a prijíma primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého 

radenia rizík. 

 

7. O nadobudnutí, prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku LITA, návrhu na prijatie 

úveru alebo poskytnutie pôžičky, návrhu na dobrovoľné rozpustenie LITA alebo zlúčenie LITA 

s iným občianskym združením, návrhu na zložení a zriadení inej právnickej osoby alebo 

na majetkovú účasť LITA v inej právnickej osobe rozhodujú nositelia práv prostredníctvom 

svojich orgánov, a to Valného zhromaždenia LITA a Výboru LITA.  

http://www.lita.sk/

