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Úhrada účelne vynaložených nákladov 
 

Článok I 
Všeobecná časť 

 

1. Účelne vynaložené náklady sú náhrady všetkých výdavkov (vrátane časových), ktoré LITA a jej 

zamestnancom v súvislosti s uzatváraním licenčnej zmluvy, alebo iných činností vykonávaných 

na žiadosť žiadateľa, ako napr. poskytovania právnych konzultácií z oblasti autorského práva, 

vypracovania stanovísk, analýz a pripomienkovania návrhov licenčných zmlúv, vznikli. 

 

2. V zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon znení neskorších predpisov a Stanov LITA je 

LITA oprávnená v prípade uzatvorenia odplatnej licenčnej zmluvy uhrádzať náklady na svoju 

činnosť zrážkou z vybraných odmien, náhrad odmien a ostatných príjmov.  

 

3. Proces získavania súhlasu nositeľov práv na použitie diel z rôznych dôvodov nie vždy končí 

uzatvorením licenčnej zmluvy. V takýchto prípadoch si LITA uplatní úhradu účelne 

vynaložených nákladov, ktoré znáša a je povinný uhradiť žiadateľ o udelenie licencie.   

 

4. Účelne vynaložené náklady zahŕňajú všetky náklady, ktoré vzniknú LITA v procese získavania 

súhlasu nositeľov práv, a to najmä v súvislosti s dojednávaním licenčných podmienok, 

prípadne zabezpečovania rôznych potrebných materiálov.  

 

5. V osobitných prípadoch, najmä ak nositeľ práv súhlasí s udelením bezodplatnej licencie, si LITA 

voči žiadateľovi o udelenie licencie uplatní úhradu účelne vynaložených nákladov.  

 

6. LITA si uplatní nárok na úhradu nákladov na poštovné a balné v prípade odosielania tzv. 

autorských výtlačkov, resp. iných materiálov a to vo výške podľa platného Cenníka Slovenskej 

pošty.  

 

7. V prípade poskytnutia napr. právnych konzultácií z oblasti autorského práva, vypracovania 

stanovísk, analýz, pripomienkovania návrhov licenčných zmlúv si LITA u žiadateľa uplatní 

náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s takýmito činnosťami.  

 

8. Ak sa v tomto dokumente používa pojem „licenčná zmluva“, tejto pojem zahŕňa licenčnú 

zmluvu, kolektívnu licenčnú zmluvu, hromadnú licenčnú zmluvu a rozšírenú hromadnú 

licenčnú zmluvu. 

 

Článok II 
Výška účelne vynaložených nákladov 

 

1. Dojednávanie podmienok licenčných zmlúv v prípade jej neuzatvorenia: 

 

a) 1-3 nositelia práv 30 – 50 EUR 

b) 3-10 nositeľov práv 50 – 100 EUR 

c) 10 a viac nositeľov práv (tzv. antológie) 100 a viac EUR 
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Výška účelne vynaložených nákladov v tom-ktorom prípade závisí od množstva vynaloženej 

práce a času stráveného dojednávaním podmienok licenčnej zmluvy.  

 

2. Odstúpenie od uzatvorenej licenčnej zmluvy bez úhrady odmeny 100 EUR 

 

3. Uzatvorenie bezodplatnej licenčnej zmluvy 

 

a) 1-3 nositelia práv 30 – 50 EUR 

b) 3-10 nositeľov práv 50 – 100 EUR 

c) 10 a viac nositeľov práv (tzv. antológie) 100 a viac EUR 

 

Výška účelne vynaložených nákladov v tom-ktorom prípade závisí od množstva vynaloženej 

práce a času stráveného dojednávaním podmienok licenčnej zmluvy.  

 

4. Poskytnutie napr. právnej konzultácie v oblasti autorského práva, vypracovanie stanoviska, 

analýzy, pripomienkovanie návrhu licenčnej zmluvy: 

 

a) nositeľ práv nezastupovaný LITA  

       30 EUR/každá začatá hodina  

b) nositeľ práv zastupovaný LITA 

       22 EUR/každá začatá hodina 

c) člen LITA 

ca. v rozsahu zmluvy o zastupovaní   bezodplatne 

cb. nad rámec zmluvy o zastupovaní   22 EUR/každá začatá hodina 

 

5. Doplnkové služby (objednávka ukážkového materiálu, zabezpečenie textu a pod.)  

15 EUR 

6. Zabezpečenie nájmu notového materiálu 

 10% z nájomného za notový 

materiál 

 

7. Iné služby poskytované LITA, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené ustanovenia 

 

Výška účelne vynaložených nákladov sa určuje v každom individuálnom prípade osobitne 

s prihliadnutím na povahu poskytovanej činnosti, jej rozsah a časovú náročnosť. 
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Článok III 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Tento dokument bol v súlade s Článkom VI. bod II. ods. 1 písm. c) prvá odrážka Stanov LITA, 

autorskej spoločnosti schválený Výborom LITA dňa 19.12.2018. Tento dokument nadobúda 

účinnosť dňa 31.12.2018 a vzťahuje sa na územie Slovenskej republiky. 

 

         

 

 

 

 ................................................ 

        Ondrej Šulaj 

predseda Výboru 

 


