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LITA, autorská spoločnosť, základné údaje

lIta, autorská spoločnosť, je občianske združenie autorov a iných nositeľov práv 
registrované Ministerstvom vnútra sr pod číslom VVs/1-900/90-793, ktoré malo 
ku dňu 31.12.2014 649 členov. svoju činnosť vykonáva v súlade a na základe 
 stanov lIta schválených výborom, ako aj oprávnenia č. 2/2004 na výkon kolek-
tívnej správy práv v znení podľa rozhodnutia Ministerstva kultúry slovenskej repub-
liky č.k. Mk-663/2010-70/6165  z 11.05.2010.

kolektívnu správu práv vykonáva v súlade s V. časťou zákona č. 618/2003 z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

lIta zastupuje autorov literárnych, dramatických, hudobnodramatických, chore-
ografických, pantomimických, audiovizuálnych diel (okrem autorov hudby, ktorá 
bola vytvorená alebo použitá v audiovizuálnom diele), fotografických diel a diel 
výtvarného umenia, architektonických diel a diel úžitkového umenia.

na základe zmlúv o zastúpení lIta v roku 2014 zastupovala 2479 slovenských 
nositeľov práv. 

na základe zmlúv o vzájomnom zastúpení so zahraničnými organizáciami kolek-
tívnej správy práv a poverení lIta zastupuje státisíce nositeľov práv z celého sveta 
pri použití ich diel na území slovenskej republiky.

V súvislosti s výkonom povinnej kolektívnej správy práv v niektorých odboroch 
použitia lIta uplatňuje práva pre všetkých nositeľov práv, rozúčtováva a vypláca 
im odmeny a náhrady odmien.

I.

http://static1.squarespace.com/static/53bacdc8e4b0e99c83a90ee4/t/541aa36ce4b0c4ad91bb2dbf/1411031916500/stanovy.pdf
http://static1.squarespace.com/static/53bacdc8e4b0e99c83a90ee4/t/541aa383e4b0c4ad91bb2dc9/1411031939933/opravnenie.pdf
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organIzačná štruktúra

n 1. Valné zhromaždenie

V zmysle čl. VII. ods. 1 stanov je najvyšším orgánom lIta, schádza sa raz za dva 
roky. najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia bude v roku 2015.

n 2. Výbor

podľa čl. VIII. ods. 1 stanov je v čase medzi zasadnutiami valného zhromaždenia 
najvyšším orgánom lIta. 

Výbor v roku 2014 pracoval v tomto zložení:

Marián Puobiš – predseda, Martin Porubjak – podpredseda

Eva Borušovičová, Mirka Brezovská, Judita Csáderová, Dušan Dušek, Ele-
na Flašková, Kazo Kanala, Anna Šebestová, Ondrej Šulaj, Dušan Trančík, 
Elena Záhoráková – členovia, zástupcovia autorov
Daniel Kollár – nestály člen, zástupca vydavateľov

Výbor sa v roku 2014 stretol 8 krát. na svojich rokovaniach riešil a schvaľoval 
zásadné otázky postupu pri výkone kolektívnej správy a ochrane autorských súvi-
siacich s
-  postupmi pri výbere autorských odmien a náhrad odmien a priebežným stavom
-  otázkami spoločného výberu odmien a náhrad odmien v oblasti rozmnožovanie 

pre osobnú potrebu a použitia diel káblovou retransmisiou
-  hromadnými licenčnými zmluvami (Hlz o verejnom vypožičiavaní so slovenskou 

národnou knižnicou, Hlz s rtVs a tV Markíza a ďalšie)

Výbor ďalej

-  schválil finančný plán lIta na rok 2014 a zaoberal sa ďalšími finančnými otázka-
mi a  dokumentami týkajúcimi sa hospodárenia lIta,

-  rozhodol v zmysle rozúčtovacieho poriadku o použití premlčaných odmien a ná-
hrad odmien, ktoré nebolo možné vyplatiť (zásadne sa tieto odmeny pridelili 
na rozdelenie pre oblasti použitia, v ktorých boli vytvorené), ako aj o rozpustení 
rezervných fondov

-  riešil otázku spoločného uplatňovania práv a výberu odmien za použitie diel ve-
rejným prenosom prostredníctvom technických zariadení (výpoveď zmluvy so 
spoločnosťou ozIs, s účinnosťou od 1. januára 2015 samostatné uplatňovanie 
práv)

- schválil plán zahraničných pracovných ciest
-  schválil partnerstvo lIta so slovenskou televíznou a filmovou akadémiou pri 

udeľovaní národnej ceny slnko v sieti
-  prijal nových členov

II.
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-   riešil otázky spojené s použitím sociálneho a kultúrneho fondu, schválil sociálny 
príspevok jednému členovi a finančný príspevok sFta (slnko v sieti)

- priebežne sa zaoberal prípravou rekodifikácie autorského zákona

n 3. Dozorná rada

podľa čl. X. ods.1 stanov je kontrolným orgánom lIta. dozorná rada pracovala 
v roku 2014 v tomto zložení:

Katarína Revallová – predsedníčka

Martin Kellenberger, Katarína Minichová – členovia
členovia dozornej rady sa zúčastňovali na zasadnutiach výboru lIta, svoje úlohy 
vyplývajúce dozornej rade zo stanov lIta tak plnili priamo.

n 4. Výkonný aparát

na čele výkonného aparátu je riaditeľ (čl. XI stanov), ktorého na základe konkurzu 
na obdobie 5 rokov menuje Výbor lIta.
riaditeľkou lIta bola v roku 2014 Magdaléna Debnárová. 
s účinnosťou od 1. januára 2014 bola v rámci lIta uskutočnená reštrukturalizácia 
oddelení, ktorú sprevádzali nové náplne práce jednotlivých zamestnancov.

V roku 2014 pracovalo v lIta  23 zamestnancov v týchto oddeleniach:
- útvar riaditeľa
- oddelenie kolektívnej správy práv a zahraničných vzťahov
- licenčné oddelenie
- oddelenie dokumentácie a repartície
- ekonomické oddelenie

podrobne na http://www.lita.sk/oddelenia/.

Ü
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čInnosť lIta, autorskej spoločnostI

n A. Hlavná činnosť

1. Povinná kolektívna správa práv

lIta vykonáva povinnú kolektívnu správu práv v týchto odboroch:

a)  vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatické-
ho, choreografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného 
umenia, architektonického diela a diela úžitkového umenia pre osobnú potrebu

b)  vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatické-
ho, choreografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného 
umenia, architektonického diela a diela úžitkového umenia pomocou reprogra-
fického alebo iného technologického zariadenia

c)  káblová retransmisia literárneho, dramatického, hudobnodramatického, cho-
reografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia, 
architektonického diela a diela úžitkového umenia

d)  verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodrama-
tického, choreografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvar-
ného umenia, architektonického diela a diela úžitkového umenia vypožičiava-
ním

e)  ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia

f)  verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodrama-
tického, alebo audiovizuálneho diela vypožičiavaním, za ktoré sa uhrádza pri-
meraná odmena

povinnú kolektívnu správu lIta vykonáva vo vlastnom mene, na vlastnú zodpoved-
nosť aj pre nositeľov práv, s ktorými nemá uzatvorenú zmluvu o zastúpení. podrob-
nejšie na http://www.lita.sk/co-je-kolektivna-sprava.

2. Dobrovoľná kolektívna správa práv

lIta vykonáva dobrovoľnú kolektívnu správu práv v týchto odboroch:

a)  verejné vykonanie literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo 
audiovizuálneho diela

b)  verejný prenos  literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo au-
diovizuálneho, fotografického diela,  diela výtvarného umenia, architektonické-
ho diela alebo diela úžitkového umenia predvedením akýmikoľvek technickými 
prostriedkami; nezahŕňa vysielanie, káblovú retransmisiu a sprístupňovanie 
verejnosti

c)  vysielanie literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo audiovizu-

III.
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álneho, fotografického diela,  diela výtvarného umenia, architektonického diela 
alebo diela úžitkového umenia, vrátane vysielania pomocou satelitu

d)  verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodrama-
tického, alebo audiovizuálneho, fotografického diela,  diela výtvarného umenia, 
architektonického diela alebo diela úžitkového umenia nájmom

e)  sprístupňovanie literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo au-
diovizuálneho, fotografického diela,  diela výtvarného umenia, architektonické-
ho diela alebo diela úžitkového umenia verejnosti

f)  verejné vystavenie fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonic-
kého diela alebo diela úžitkového umenia

g)  vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického, 
alebo audiovizuálneho, fotografického diela,  diela výtvarného umenia, archi-
tektonického diela alebo diela úžitkového umenia

h)  verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodrama-
tického, alebo audiovizuálneho, fotografického diela,  diela výtvarného umenia, 
architektonického diela alebo diela úžitkového umenia

i)  verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodrama-
tického, alebo audiovizuálneho diela nájmom, za ktoré sa uhrádza primeraná 
odmena

dobrovoľnú kolektívnu správu práv lIta vykonáva vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť pre nositeľov práv, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zastúpení. 
podrobnejšie na http://www.lita.sk/co-je-kolektivna-sprava.

n B. Vedľajšia činnosť

1. Zastúpenie nositeľov práv na základe mandátnych zmlúv o zastúpení

V súlade so svojimi stanovami lIta zastupuje autorov pri výkone ich majetkových 
práv, ak je dovolený aj iný ako kolektívny výkon týchto práv. Ide o uzatváranie jed-
notlivých licenčných zmlúv s rôznymi používateľmi, predovšetkým v týchto oblas-
tiach použitia diel:

a)  divadelné a iné javiskové produkcie a s tým súvisiace uzatváranie zmlúv na pre-
nájom hudobných materiálov

b)  vyhotovovanie rozmnoženín diel vydaním v tlačenej alebo fotografickej podobe

c)  použitie diel na rôzne účely (pre účely spracovania pre vytvorenie druhovo 
odlišného diela, napr. zmluvy o použití preexistentných diel pre vznik audiovi-
zuálnych diel, rozhlasového spracovania, použitie diel v rámci výroby rôznych 
produktov, reklamy a pod.)

2. Dohody o urovnaní

pri použití diel bez súhlasu nositeľa práv lIta vstupuje v mene autora do procesu 
zmierčieho usporiadania a uzatvára s používateľmi dohody o urovnaní.

Ü
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3. Úschova

túto činnosť lIta, ktorá súvisí s ochranou autorských práv si vyžiadali samot-
ní autori. V prípade sporu úschova slúži na preukázanie skutočnosti, že určitá 
osoba s predmetom úschovy k určitému dňu disponovala, čo má význam najmä 
v prípade, ak alebo že iná osoba predmet úschovy neoprávnene (bez súhlasu 
autora) použije, alebo ho bude vydávať za svoje autorské dielo. ročne lIta pre-
vezme do úschovy priemerne 95 predmetov a uzatvorí s uschovávateľom zmluvu 
o úschove. podrobnejšie tu http://www.lita.sk/uschova-autorskych-diel/.

Ü
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ĎalšIe aktIVIty lIta

n Partnerstvo LITA pri udeľovaní ceny Slnko v sieti

V roku 2014 sa lIta stala partnerom slovenskej filmovej a televíznej akadémie 
(sFta) pri udeľovaní národnej ceny slnko v sieti s právom nominovať a schvaľo-
vať nominantov na ceny v kategórii „Výnimočný prínos slovenskej kinematografii“. 
predseda Výboru lIta Marián puobiš odovzdal cenu v tejto kategórii jednému 
z laureátov a členovi lIta dušanovi dušekovi.

V súvislosti s partnerstvom pri udeľovaní ceny slnko v sieti Výbor lIta zrušil udeľo-
vanie Ceny ruda slobodu.

n Rekodifikácia autorského zákona

riaditeľka lIta, pani Magdaléna debnárová, sa na základe menovania ministrom 
kultúry sr stala členkou dočasnej pracovnej skupiny pre rekodifikáciu autorské-
ho práva pri rade vlády sr pre kultúru. pracovná skupina pracovala od marca 
do septembra 2014, výsledkom tejto práce bol návrh paragrafovaného znenia no-
vého autorského zákona, ktorý bol predložený koncom roka do medzirezortného 
pripomienkového konania.

zástupkyňa lIta v pracovnej skupine sa aktívne zúčastňovala na každom zasad-
nutí, ako aj na mimoriadnych stretnutiach venovaných vybratým témam – užšie 
pracovné skupiny. zastúpenie lIta sa v priebehu roka rozšírilo o ďalšieho pracov-
níka, Mgr. janu Vozárovú, podľa potreby sa zasadnutí dočasnej pracovnej skupi-
ny zúčastňovala Mgr. lucia Miklasová.

IV.
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n Stratégia komunikácie LITA s verejnosťou

Výbor lIta schválil stratégiu vzťahov s verejnosťou zameraný na systematickú 
komunikáciu s nositeľmi práv, používateľmi, médiami a širokou verejnosťou. Ide 
o dlhodobý proces, ktorý si kladie za cieľ budovať alebo zvyšovať právne vedomie 
o autorských právach a predstaviť lIta ako spoločnosť, ktorá

-  obhajuje a uplatňuje legitímne práva autorov

-  poskytuje práva na použitie diel tak, aby používatelia mohli legálne a komfortne 
vykonávať svoje činnosti alebo podnikať

-  poskytuje širokej verejnosti legálny prístup k dielam, s ktorými sa v dennom ži-
vote konzumenti autorských diel stretávajú, ktoré čítajú, počúvajú, pozerajú, bez 
ktorých by sa nemohli vzdelávať a ktoré im poskytujú kultúrne vyžitie a zábavu

prvým krokom bolo vytvorenie novej modernej webovej stránky, poskytujúcej ni-
elen základné informácie o spoločnosti, ale aj o jednotlivých spôsoboch použitia 
diel, spôsobe získavania licencií a pod. stránka bola spustená v decembri 2014 
a je denne aktualizovaná.

V budúcich obdobiach bude lIta postupne realizovať ďalšie aktivity zamerané 
na základné ciele komunikácie.

n Konferencia IFRRO, LITA

dňa 1. októbra 2014 lIta v Bratislave uskutočnila konferencia na tému „O prá-
vach k textovým a obrazovým dielam: Aká je ich budúcnosť?“

Cieľom konferencie bolo vyvolať diskusiu o budúcnosti práv k textovým a obrazo-
vým dielam, ktorých primárnym nosičom bol v minulosti papier, v súčasnosti sa 
tieto diela čoraz viac rozmnožujú digitálne. V panelových diskusiách odzneli témy 

Ü
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ako reprografické a digitálne rozmnožovanie, výpožičky v knižniciach, vrátane  
e-vypožičiavania, použitie osirelých diel a obchodne nedostupných diel. 

V panelových diskusiách vystúpili

domáci spíkri:

-  anton škreko, jana Veselská – zástupcovia sekcie médií, audiovízie a autorské-
ho práva Mk sr

-  Magdaléna debnárová – riaditeľka lIta

-  Marek timura, at Computers

-  ján kováčik, slovenská národná knižnica, projektový manažér

-  oľga ruppeldtová, autorka/prekladateľka

-  dáša zvončeková, autorka/prekladateľka

zahraniční spíkri:

-  samantha Holman, predsedníčka európskeho rozvojového výboru IFrro

- rainer just, Vg Wort, riaditeľ

- yngve slettholm, kopinor, výkonný riaditeľ

-  kurt Van damme, reproBel, zástupca riaditeľa, riaditeľ sekcie právnych 
a medzinárodných vzťahov

- olav stokkmo, IFrro, Ceo

- pierre-olivier lesburguères, IFrro, strategický poradca

konferencie sa zúčastnili zástupcovia zainteresovaných strán (odbornej verejnos-
ti, zástupcovia knižníc, vydavateľov, archívov, galérií a ďalších používateľov literár-
nych diel a diel výtvarného umenia, nositeľov práv a ďalších). 

Výsledky konferencie sa stali jedným z dôležitých východísk pre hľadanie konkrét-
nych riešení problémov nielen v praxi, ale aj v legislatívnom procese rekodifikácie 
autorského práva s cieľom zabezpečenia ekonomických záujmov autorov, ako aj 
k čo najširšiemu legálnemu prístupu k dielam.

konferencia bola vyhodnotená ako úspešná zo strany domácich i zahraničných 
účastníkov. 

n Zasadnutie EDC

dňa 2. októbra 2014 sa na pôde lIta konalo zasadnutie európskeho rozvojového 
výboru IFrro (european development Committee), na ktorom sa zúčastnilo 19 
zástupcov rôznych európskych krajín. schôdzka sa venovala otázkam uplatňo-
vania reprografických práv v rôznych štátoch, vrátane digitálneho použitia literár-
nych diel rôznymi používateľmi, výnimkami z výhradných autorských práv a pod.

Ü
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zaHranIčné aktIVIty

lIta pôsobí vo viacerých zahraničných spoločnostiach, združujúcich organizá-
cie kolektívnej správy práv, ktoré zastupujú rovnaký alebo podobný repertoár. Má 
štatút člena v  

-  CIsaC (Confédération Internationale des sociétés d´auteurs et Compositeurs - 
Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov)

-  IFrro (International Federation of reproduction rights - Medzinárodná federá-
cia organizácií pre práva na rozmnožovanie)

-   saa (society of audiovisual authors -  spoločnosť audiovizuálnych autorov) 

pozorovateľa v

-  eVa (european Visual artists – európski výtvarní umelci)

lIta uzatvorila s jednotlivými zahraničnými organizáciami kolektívnej správy práv 
a inými spoločnosťami združujúcimi nositeľov práv zmluvy o vzájomnom zastúpe-
ní a poverenia pre rôzne spôsoby použitia rôznych druhov autorských diel. Ich 
zoznam je zverejnený na http://www.lita.sk/zahranicna-spolupraca/.

V roku 2014 absolvovali pracovníci lIta tieto pracovné cesty do zahraničia:

•  saa – general assembly, Council of general policy (Valné zhromaždenie, rada 
pre všeobecnú politiku), apríl 2014 Brusel (implemetácia smernice o kolektív-
nej správe práv v jednotlivých európskych štátoch, uplatňovanie práv za použitie 
diel káblovou retransmisiou)

•  CIsaC european Committee  (európsky výbor CIsaC), apríl 2014 Viedeň,

•  CIsaC - International Council of Creators of the graphic and plastic arts and 
of photographers (Medzinárodná rada autorov výtvarného umenia a fotografie), 
máj 2014 amsterdam

•  IFrro european group, Working groups (európska skupina IFrro, pracov-
né skupiny), jún 2014 atény

•  konferencia pri príležitosti gréckeho predsedníctva eú Intellectual property and 
digital agenda in europe (duševné vlastníctvo a digitálny program v európe), 
jún 2014 atény

•  CIsaC - dramatic, literary and audiovisual Works technical Committee  (tech-
nická komisia „dramatické, literárne a audiovizuálne diela“), september 2014 
Madrid

•  saa – Council of general policy (rada pre všeobecnú politiku), október 2014 
Brusel

•  CIsaC Workshop komunikačných zručností, december 2014 Budapešť

•  dIlIa praha 

na všetkých pracovných cestách sa riešili multilaterálne alebo bilaterálne vzťahy 

V.
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medzi organizáciami kolektívnej správy práv, výmena informácií o kľúčových pro-
blémoch pri uplatňovaní práv autorov v rôznych oblastiach použitia diel, dopady 
európskej judikatúry na prax, implementácia smernice o kolektívnej správe práv, 
otázky spojené s pripravovanou reformou európskeho autorského práva a ďalšie 
dôležité záležitosti týkajúce sa kolektívneho spravovania autorských práv.

Ü

Výročná spráVa  2014
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soCIálny a kultúrny Fond lIta

sociálny a kultúrny fond lIta bol zriadený v súlade s deklaráciou CIsaC o kolek-
tívnom spravovaní autorských práv a na základe vzájomných zmlúv o zastupovaní 
so zahraničnými oks. Má svoj vlastný štatút, podrobnejšie na http://www.lita.sk/
socialny-a-kulturny-fond/.

k 31.12.2013 bolo na účte fondu 87.860,13 €. V súlade so štatútom fondu 
a na základe rozhodnutia Výboru lIta sa z fondu čerpali finančné prostriedky:

• sociálna výpomoc ...................................................................3.000,- €

• kultúrne účely .................................................................... 3.260, 80 €

VI.

Výročná spráVa  2014
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ekonoMICké Výsledky čInnostI lIta

n A. Vybraté odmeny a náhrady odmien (inkaso) a ich štruktúra

A.1  Povinná kolektívna správa práv

Káblová retransmisia

Výber odmien za káblovú retransmisiu vykonáva na základe zmluvy o alIanCII pre 
organizácie kolektívnej správy práv lIta, ozIs, sloVgraM a soza naposledy 
menovaná spoločnosť. 

Vybraté odmeny za káblovú retransmisiu predstavujú 65,78% výberu v roku 
2013, ktorý bol výnimočne vysoký a bol výsledkom doplatkov za predchádzajúci 
rok 2012, v ktorom veľké množstvo káblových operátorov v súvislosti s hromadne 
podanými žalobami odmeny neplatili a uhradili ich na základe dohôd o urovnaní 
až v roku 2013.

pokiaľ by sme mali porovnať rok 2014 s priemerom výberu za predchádzajúcich  
5 rokov (roky 2009 až 2013), nárast výberu v roku 2014 predstavuje 16,3 %.  

Rozmnožovanie pre osobnú potrebu

V súlade so zmluvou o Isna (Inkasné stredisko náhrad odmien) vykonáva spoloč-
ný výber pre organizácie kolektívnej správy práv lIta, ozIs, sloVgraM a soza 
naposledy menovaná spoločnosť. V roku 2014 zaznamenal výber náhrad odmien 
v tejto oblasti mierne zvýšenie, a to o 8,4%. 

zvýšenie výberu náhrad odmien v tejto oblasti by sa malo prejaviť už v roku 2015 
(nové komodity), ale najmä od roku 2016, kedy vstúpi do platnosti a účinnosti 
nový autorský zákon. 

Reprografické rozmnožovanie

rok 2014 znamenal nárast vo výbere náhrad odmien za túto oblasť použitia diel 
o 170%, čo je výsledkom niekoľkých zásadných opatrení. Ide predovšetkým o vy-
tvorenie a posilnenie oddelenia kolektívnej správy práv, ktoré veľmi dôsledne po-

VII.

prijaté odmeny  rok 2014 rok 2013
a náhrady odmien suma v eurách suma v eurách
káblová retransmisia 694 962 1 056 531

rozmnožovanie pre osobnú potrebu 115 054 106 139
reprografické rozmnožovanie 888 377 328 444

verejné vypožičiavanie 302 465 315 153
ďalší predaj originálu diel výtvarného umenia 93 457 104 247

spolu 2 094 315 1 910 514

Výročná spráVa  2014
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stupuje voči povinným subjektom pri uplatňovaní práva na náhrady odmien v tejto 
oblasti, a to aj za uplynulé obdobia.

navýšenie je aj výsledkom uplatňovania platieb za iné, ako tradičné analógové  
komodity (napr. čítačky elektronických kníh).

Verejné vypožičiavanie

tento spôsob použitia diel sa realizuje v zmysle príslušnej právnej úpravy uzatvo-
rením jednej hromadnej licenčnej zmluvy so slovenskou národnou knižnicou, a to 
za celý knižničný systém slovenskej republiky. licenčná odmena závisí od počtu 
výpožičiek. V roku 2014 bol počet knižničných výpožičiek nižší ako v roku predo-
šlom a táto skutočnosť sa odrazila i na poklese odmien o 4,1%.

Ďalší predaj originálu diel výtvarného umenia (droit de suit)

pokiaľ dielo výtvarného umenia ďalej predávajú dražobné domy, organizátori pre-
dajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iné osoby, autori týchto diel 
majú v zmysle ustanovenia § 19 autorského zákona nárok na odmenu, ktorá činí 
percentuálny podiel z kúpnej ceny odstupňovaný podľa jej výšky.

V roku 2014 zaznamenala lIta pri inkase tohto druhu odmien pokles o 10,4%. 
Výber v tejto oblasti závisí od množstva predajov a od výšky kúpnych cien. k po-
zitívnejšiemu vývoju môže dôjsť až po zmene legislatívy, t.j. od roku 2016, ktorá 
upraví  vysoko nastavené prahy cien (od nastavenia cenového prahu sa odvíja 
právo na odmenu za ďalší predaj diel výtvarného umenia).

Celkový výber odmien a náhrad odmien v oblasti povinnej kolektívnej správy práv 
predstavuje oproti roku 2013 nárast o 9,6 %, na čom malo najvýraznejší podiel 
inkaso náhrad odmien za reprografické rozmnožovanie. 

Podiel inkasa zo zahraničia

z celkového objemu výberu odmien a náhrad odmien tvorí v oblasti povinnej ko-
lektívnej správy práv inkaso zo zahraničia 2,12 %, z čoho podstatnú časť tvorí inka-
so z českej republiky. uvedené percento odráža podiel použitia diel slovenských 
autorov v iných krajinách pri horeuvedených spôsoboch použitia.

A.2  Dobrovoľná kolektívna správa práv 

Ü

prijaté odmeny rok 2014 rok 2013
 suma v eurách suma v eurách
verejný prenos  449 201 479 565
(tV a r vysielanie, verejný prenos 
prostredníctvom technických zariadení)

Výročná spráVa  2014
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Verejný prenos

Verejný prenos je širokým pojmom, ktorý okrem iného zahŕňa rozhlasové a tele-
vízne vysielanie, ďalší verejný prenos diel prostredníctvom technických zariadení, 
sprístupňovanie verejnosti a pod.

a)   televízne vysielanie

na výbere odmien za verejný prenos sa inkaso za použitie diel televíznym vysiela-
ním podieľa 72,9%, z toho podiel z rtVs predstavuje 71,1 %, zvyšok sú licenčné 
odmeny za vysielanie súkromných televízií.

oproti roku 2013 sme v tejto oblasti výberu licenčných odmien zaznamenali ďalší 
pokles o 15,6%. 

každoročné znižovanie celkového objemu platieb závisí od použitia „archívov“, 
teda audiovizuálnych diel, ktoré boli vytvorené v období, kedy nebolo možné uza-
tvárať buy out („vykupovacie“) zmluvy alebo prax uzatvárania takýchto zmlúv bola 
menej rozšírená. 

b)  rozhlasové vysielanie

Inkaso za rozhlasové vysielanie kleslo v roku 2014 o 30%. jeho výška závisí 
od skutočne odvysielaných diel. 

problémom nízkeho inkasa licenčných odmien za použitie diel rozhlasovým vy-
sielaním sú veľmi nízke sadzby, ktoré sa však napriek intenzívnym rokovaniam 
nedarí zvýšiť (takmer 100% diel z repertoáru lIta tvoria diela odvysielané rtVs; 
pri rokovaní o licenčných podmienkach sme nedosiahli dohodu o úprave sadzieb 
v tejto oblasti použitia diel).

c)  verejný prenos prostredníctvom technických zariadení (retransmisia)

Výber sa oproti roku 2013 zvýšil o 163%, čo je dôsledkom skutočnosti, že ide 
o platby odmien za dva roky. ak by sme platbu spriemerovali , zvýšenie by bolo len 
na úrovni 31 %, z čoho vyplýva, že ani v roku 2014 sme nezaznamenali žiadúcu 
úroveň inkasa. z týchto dôvodov  lIta k 31.12.2014 vypovedala zmluvu o spoloč-
nom výbere so spoločnosťou ozIs a s účinnosťou od 1. januára 2015 udeľuje 
používateľom licencie a vyberá odmeny priamo.

Celkový výber odmien v oblasti dobrovoľnej kolektívnej správy práv predstavuje 
oproti roku 2013 pokles o 6,36 %. nepriaznivý trend v tejto oblasti je spôsobený 
„vykupovaním“ práv v oblasti audiovízie, ktorý sa nám čiastočne podarilo elimino-
vať výberom za verejný prenos prostredníctvom technických zariadení.  

Podiel inkasa zo zahraničia

z celkového objemu výberu odmien tvorí v oblasti dobrovoľnej kolektívnej správy 
práv inkaso zo zahraničia 1,4 %, čo predstavuje inkaso z českej republiky. 

Ü

Výročná spráVa  2014
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A.3  Zastúpenie nositeľov práv na základe mandátnych zmlúv o zastúpení

Inkaso v tejto oblasti závisí od záujmu nositeľov práv využívať služby lIta v ob-
lasti, kde si svoje práva môžu spravovať sami. Výber tvoria predovšetkým odme-
ny za použitie diel divadelným a iným javiskovým predvedením. V roku 2014 sa 
po prvý raz podarilo zastaviť pokles výberu licenčných odmien, zaznamenali sme 
mierny nárast o 8%, pri licenčných odmenách vybratých na základe zmlúv o vyho-
tovovaní a predaji rozmnoženín o 44%.

Celkový výber odmien na základe mandátnych zmlúv o zastúpení predsta-
vuje oproti roku 2013 nárast o 11,46 %.

Podiel inkasa zo zahraničia

z celkového objemu výberu odmien na základe mandátnych zmlúv o zastúpení 
predstavuje inkaso zo zahraničia 8,46 %. 

Celkový výber odmien a náhrad odmien v roku 2014

V roku 2014 lIta vybrala odmeny a náhrady odmien celkom o 7,3% viac, ako 
v roku 2013.

n B. Vyplatené odmeny a náhrady odmien

lIta v roku 2014 vyplatila autorom takmer o 36% viac odmien ako v predchádzaj-
úcom roku.

Ü
prijaté odmeny  rok 2014 rok 2013
 suma v eurách suma v eurách
verejné vykonanie 495 298 458 506
predaj rozmnoženín diel (reprodukčné práva) 69 811 48 478
spolu  565 109 506 984

prijaté odmeny celkom rok 2014 rok 2013
 suma v eurách suma v eurách
 3 108 625 2 897 063

vyplatené odmeny a náhrady   rok 2014
 suma v eurách
domáci autori 1 511 746
zahraniční autori 837 714
spolu 2 349 460

Výročná spráVa  2014
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n C. Hospodárenie LITA

Hospodársky výsledok za rok 2014 bol plusový vo výške 3.508,- eur. na základe 
rozhodnutia výboru bol prebytok preúčtovaný na preklenovací účet lIta, ktorý 
slúži na pokrytie prípadných strát budúcich období.

priemerná režijná zrážka lIta z vybratých a vyplatených autorských odmien a ná-
hrad odmien v roku 2014 bola 17,37%.

text výročnej správy lIta za rok 2014 bol prerokovaný a schválený Výborom lIta 
na zasadnutí dňa 27. apríla 2015.

       Marián puobiš
       predseda výboru

Ü
náklady rok  2014
 suma v eurách
spotreba materiálu 4 736
spotreba energie 6 226
opravy a udržiavanie majetku 25 570
cestovné   4 590
reprezentačné 2 079
ostatné služby  3 602
mzdové náklady 368 626
zákonné sociálne poistenie 126 633
dane a poplatky 14  927
ostatné náklady 4 988
odpisy dHIM 31 922
odpisy nIM 217
medzinárodné organizácie - členské 3 950
náklady spolu 598 066

výnosy  rok  2014
 suma v eurách
z použitia diel 517 425
služby nositeľom práv 1 941
nájom za hudobný materiál 2 183
úroky 71 787
členské príspevky 8 238
výnosy spolu 601 574
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