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SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ PRE PRÁVA K HUDOBNÝM DIELAM, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, tel: 02/50 20 27 25 - 8, fax: 02/50 20 27 87 e-mail: produkcie@soza.sk 

V nadväznosti na ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a na 
Oprávnenie Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území 
Slovenskej republiky udelené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vydáva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (ďalej len 
„SOZA“) s účinnosťou a platnosťou od 10. 1. 2018 tento aktualizovaný a doplnený 

 

SADZOBNÍK 
AUTORSKÝCH ODMIEN ZA POUŽÍVANIE HUDOBNÝCH DIEL 

v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení 
(verejné vykonanie a verejný prenos diel) 

 

Štruktúra: 
A. Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby  
B. Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby 

C. Ostatné hudobné produkcie – osobitný typ použitia/podujatia 

 

A. Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s 
použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby 

1.  Pôsobnosť Sadzobníka a vysvetlenie pojmov 

2. Autorská odmena 
2.1 Základná sadzba autorskej odmeny 
2.2 Priemerné vstupné 
2.3 Kapacita 

3. Kolektívne a rámcové licenčné zmluvy  

4.  Iné použitia hudobných diel 

5.  Použitie chránených hudobných diel bez licencie 

6.  Zľavy  
6.1 Množstvové zľavy 
6.2 Generálne zľavy 
6.3 Ustanovenie o kombinovaní zliav 
6.4 Ustanovenie o použití zliav 

7.   Minimálna fakturovaná suma 

8.   DPH 

9.   Prechodné a záverečné ustanovenia 
9.1 Prechodné ustanovenia 
9.2 Záverečné ustanovenia 

 

B.  Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia 
s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby 

1. Pôsobnosť Sadzobníka a vysvetlenie pojmov 

2. Autorská odmena 
2.1 Základná sadzba autorskej odmeny 
2.2 Priemerné vstupné 
2.3 Kapacita 

3. Kolektívne a rámcové licenčné zmluvy  

4. Iné použitia hudobných diel  

5. Použitie chránených hudobných diel bez licencie 

6. Zľavy  
6.1 Množstvové zľavy 
6.2 Generálne zľavy 
6.3 Ustanovenie o kombinovaní zliav 
6.4 Ustanovenie o použití zliav 

7. Minimálna fakturovaná suma 

8. DPH 

9. Prechodné a záverečné ustanovenia 
9.1 Prechodné ustanovenia 
9.2   Záverečné ustanovenia 
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C.  Ostatné hudobné produkcie – osobitný typ použitia/podujatia 

1. Pôsobnosť Sadzobníka a vysvetlenie pojmov 

2. Autorská odmena 
2.1. Základná sadzba autorskej odmeny 
2.2. Priemerné vstupné 
2.3. Kapacita 
2.4. Doplňujúce ustanovenia a sadzby pre osobitné typy použitia/podujatia 

2.4.1 Verejné súťažné a exhibičné podujatia 
2.4.2 Súťažné podujatie s priebežným podkresovým použitím hudby  
2.4.3 Verejná projekcia audiovizuálnych záznamov  
2.4.4 Lekcie kondičného cvičenia  
2.4.5 Tanečné kurzy  
2.4.6 Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného 
2.4.7 Koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve bez vstupného 
2.4.8 Reprodukovaná hudba na voľnom priestranstve bez vstupného (napr. tanečné vystúpenie, šou, zábava) 
2.4.9 Cirkusová produkcia s použitím hudby (mobilné šapito) a podobné 
2.4.10 Erotické vystúpenie (striptíz) a pod. 
2.4.11 Módna, kadernícka, vizážistická a podobná prehliadka/súťaž s použitím hudby 
2.4.12 Reklamný stánok s predvádzaním produktov (napr. na podporu značky, predaja, kampane a pod.) 
2.4.13 Verejné zhromaždenie, sprievod, defilé s použitím hudby 
2.4.14 Hudba predvádzaná výkonným umelcom ako hudobná kulisa bez tanca v gastronomickom zariadení (napr. v hotelovej reštaurácii, 

kaviarni a pod.) bez vstupného 
2.4.15 Reprodukovaná hudba v rámci recepcie, koktailu, banketu a podobných spoločenských podujatí 
2.4.16 Hudba na vernisáži umeleckej alebo vzdelávacej výstavy, v rámci prestávok počas konferencií, prednášok a pod. 
2.4.17 Reprodukovaná hudba na komerčnej výstave 

3. Kolektívne a rámcové licenčné zmluvy  

4. Iné použitia hudobných diel  

5. Použitie chránených hudobných diel bez licencie 

6. Zľavy  
6.1 Množstvové zľavy 
6.2 Generálne zľavy 
6.3 Ustanovenie o kombinovaní zliav 
6.4 Ustanovenie o použití zliav 

7.  Minimálna fakturovaná suma 

8.  DPH 

9.  Prechodné a záverečné ustanovenia 
9.1 Prechodné ustanovenia 
9.2 Záverečné ustanovenia  
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A. KONCERTY, HUDOBNÉ PRODUKCIE, PODUJATIA A VYSTÚPENIA S POUŽITÍM POPULÁRNEJ, ZMIEŠANEJ A INEJ HUDBY 

1. Pôsobnosť Sadzobníka a vysvetlenie pojmov 

  

 Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným vykonaním alebo 
verejným prenosom pri hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach ako napr. koncerty, festivaly, plesy, tanečné podujatia, firemné, 
reprezentačné a propagačné podujatia, diskotéky, tanečné zábavy, šou a pod.  

Sadzby uvedené v časti A. platia pre všetky typy podujatí s výnimkou tých, pre ktoré je stanovená samostatná sadzba (pozri časť B. a C. Sadzobníka). 

Vysvetlenie pojmov: 

Koncerty, hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím populárnej a inej hudby: zahŕňajú použitie diel všetkých hudobných žánrov okrem 
výhradne vážneho a/alebo jazzového hudobného žánru. 

 

Koncerty, hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím zmiešanej hudby: zahŕňajú použitie diel akéhokoľvek hudobného žánru v kombinácii 
s vážnym alebo jazzovým hudobným žánrom. 

 

Používateľ diel je právnická alebo fyzická osoba, ktorá organizuje/usporadúva verejné podujatie alebo je vlastník/prevádzkovateľ zariadenia, resp. 
prevádzky, kde dochádza k verejnému používaniu diel za splnenia zákonných podmienok.  
 

V zmysle ustanovenia § 168, ods. 4. sa za používateľa diel považuje usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého majú byť živo predvedené 
chránené hudobné diela. 
 

Za používateľa hudobných diel sa považuje aj prevádzkovateľ prevádzkarne alebo iného priestoru, ktorý neoznámi v určenej lehote SOZA údaje potrebné na 
určenie totožnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia (ustanovenie § 168, ods. 5 Autorského zákona). 

 

Živá hudba: hudba predvádzaná výkonnými umelcami; verejné vykonanie diela – živé predvedenie diela v zmysle ustanovenia § 26, ods. 1 Autorského 
zákona. 

 

Reprodukovaná hudba: Pod týmto pojmom sa v rámci tohto sadzobníka myslí hudba predvádzaná prostredníctvom technických zariadení, t. j. verejné 
vykonanie diela vo forme technického predvedenia diela v zmysle ustanovenia § 26, ods. 2 Autorského zákona alebo verejný prenos v zmysle ustanovenia § 
19, ods. 4, písm. f), bod 3 Autorského zákona. 
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Zoznam živo predvedených hudobných diel: program podujatia – t. j. zoznam chránených hudobných diel predvedených na podujatí výkonnými umelcami, 
inak aj tzv. playlist alebo repertoár, resp. zoznam použitých diel vyplnený v zmysle ustanovenia § 168, ods. 3 Autorského zákona. 

 

Za nesprávne, neúplné a/alebo nepravdivé uvedené údaje o použití hudobných diel v Licenčnej zmluve sa považujú nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje o skutočnostiach dôležitých pre stanovenie autorskej odmeny, najmä nepravdivé údaje o spôsobe a rozsahu či účele použitia hudobných diel, kapacite 
priestoru, kde sa podujatie koná, o cenách vstupného, o použitých hudobných dielach a pod. 

2. Autorská odmena 

 

2.1  Základná sadzba autorskej odmeny  

 

za udelenie súhlasu/licencie na používanie chránených hudobných diel je stanovená v závislosti od maximálnej kapacity miesta konania podujatia 
(miesta použitia hudobných diel) a výšky priemerného vstupného na podujatie. 

 

Autorská odmena je stanovená bez ohľadu na konečnú podobu dramaturgie podujatia, t. j. celkový počet použitých diel. 

 

Toto ustanovenie je v grafickej podobe vyjadrené v nasledujúcej tabuľke – autorská odmena je vždy uvedená v bunke, ktorá je na priesečníku príslušnej  

kapacity a priemerného vstupného. 

 

Príklad: Priemerné vstupné na koncert je 3,50 €, maximálna kapacita priestoru je 370 miest, autorská odmena je 91,00 € plus DPH. 
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Kapacita 
do 

Priemerné vstupné v € od – do 

0,00 – 1,00 1,01 – 1,50 1,51 – 2,00 2,01 – 2,50 2,51 – 3,00 3,01 – 4,00 4,01 – 5,00 5,01 – 6,00 6,01 – 7,00 7,01 – 8,00 8,01 – 9,00 9,01 – 10,00 

50 9,00 11,30 15,80 20,30 24,80 31,50 40,50 49,50 58,50 67,50 76,50 85,50 

100 12,00 15,00 21,00 27,00 33,00 42,00 54,00 66,00 78,00 90,00 102,00 114,00 

150 16,00 20,00 28,00 36,00 44,00 56,00 72,00 88,00 104,00 120,00 136,00 152,00 

200 19,00 23,80 33,30 42,80 52,30 66,50 85,50 104,50 123,50 142,50 161,50 180,50 

250 22,00 27,50 38,50 49,50 60,50 77,00 99,00 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00 

300 24,00 30,00 42,00 54,00 66,00 84,00 108,00 132,00 156,00 180,00 204,00 228,00 

400 26,00 32,50 45,50 58,50 71,50 91,00 117,00 143,00 169,00 195,00 221,00 247,00 

500 31,00 38,80 54,30 69,80 85,30 108,50 139,50 170,50 201,50 232,50 263,50 294,50 

600 35,00 43,80 61,30 78,80 96,30 122,50 157,50 192,50 227,50 262,50 297,50 332,50 

700 39,00 48,80 68,30 87,80 107,30 136,50 175,50 214,50 253,50 292,50 331,50 370,50 

800 42,00 52,50 73,50 94,50 115,50 147,00 189,00 231,00 273,00 315,00 357,00 399,00 

900 45,00 56,30 78,80 101,30 123,80 157,50 202,50 247,50 292,50 337,50 382,50 427,50 

1 000 47,00 58,80 82,30 105,80 129,30 164,50 211,50 258,50 305,50 352,50 399,50 446,50 

1 250 55,00 68,80 96,30 123,80 151,30 192,50 247,50 302,50 357,50 412,50 467,50 522,50 

1 500 60,00 75,00 105,00 135,00 165,00 210,00 270,00 330,00 390,00 450,00 510,00 570,00 

1 750 68,00 85,00 119,00 153,00 187,00 238,00 306,00 374,00 442,00 510,00 578,00 646,00 

2 000 75,00 93,80 131,30 168,80 206,30 262,50 337,50 412,50 487,50 562,50 637,50 712,50 

2 250 84,00 105,00 147,00 189,00 231,00 294,00 378,00 462,00 546,00 630,00 714,00 798,00 

2 500 92,00 115,00 161,00 207,00 253,00 322,00 414,00 506,00 598,00 690,00 782,00 874,00 

2 750 99,00 123,80 173,30 222,80 272,30 346,50 445,50 544,50 643,50 742,50 841,50 940,50 

3 000 102,00 127,50 178,50 229,50 280,50 357,00 459,00 561,00 663,00 765,00 867,00 969,00 

3 500 112,00 140,00 196,00 252,00 308,00 392,00 504,00 616,00 728,00 840,00 952,00 1 064,00 

4 000 123,00 153,80 215,30 276,80 338,30 430,50 553,50 676,50 799,50 922,50 1 045,50 1 168,50 

4 500 145,00 181,30 253,80 326,30 398,80 507,50 652,50 797,50 942,50 1 087,50 1 232,50 1 377,50 

5 000 165,00 206,30 288,80 371,30 453,80 577,50 742,50 907,50 1 072,50 1 237,50 1 402,50 1 567,50 

6 000 180,00 225,00 315,00 405,00 495,00 630,00 810,00 990,00 1 170,00 1 350,00 1 530,00 1 710,00 

7 000 210,00 262,50 367,50 472,50 577,50 735,00 945,00 1 155,00 1 365,00 1 575,00 1 785,00 1 995,00 

8 000 230,00 287,50 402,50 517,50 632,50 805,00 1 035,00 1 265,00 1 495,00 1 725,00 1 955,00 2 185,00 

9 000 250,00 312,50 437,50 562,50 687,50 875,00 1 125,00 1 375,00 1 625,00 1 875,00 2 125,00 2 375,00 

10 000 270,00 337,50 472,50 607,50 742,50 945,00 1 215,00 1 485,00 1 755,00 2 025,00 2 295,00 2 565,00 

Za každých ďalších začatých 1 000 miest sa pripočíta  

  22,00 27,50 38,50 49,50 60,50 77,00 99,00 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00 

 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. Vyššie kapacity, resp. priemerné vstupné sa 

nachádzajú v ďalšej tabuľke.  
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Kapacita 
do 

Priemerné vstupné v € od – do Za každých 
ďalších začatých 

5,00 € sa 
pripočíta 

10,01–12,00 12,01–14,00 14,01–16,00 16,01–18,00 18,01–20,00 20,01–22,00 22,01–24,00 24,01–26,00 26,01–28,00 28,01–30,00 30,01–35,00 

50 99,00 117,00 135,00 153,00 171,00 189,00 207,00 225,00 243,00 261,00 292,50 45,00   

100 132,00 156,00 180,00 204,00 228,00 252,00 276,00 300,00 324,00 348,00 390,00 60,00   

150 176,00 208,00 240,00 272,00 304,00 336,00 368,00 400,00 432,00 464,00 520,00 80,00   

200 209,00 247,00 285,00 323,00 361,00 399,00 437,00 475,00 513,00 551,00 617,50 95,00   

250 242,00 286,00 330,00 374,00 418,00 462,00 506,00 550,00 594,00 638,00 715,00 110,00   

300 264,00 312,00 360,00 408,00 456,00 504,00 552,00 600,00 648,00 696,00 780,00 120,00   

400 286,00 338,00 390,00 442,00 494,00 546,00 598,00 650,00 702,00 754,00 845,00 130,00   

500 341,00 403,00 465,00 527,00 589,00 651,00 713,00 775,00 837,00 899,00 1 007,50 155,00   

600 385,00 455,00 525,00 595,00 665,00 735,00 805,00 875,00 945,00 1 015,00 1 137,50 175,00   

700 429,00 507,00 585,00 663,00 741,00 819,00 897,00 975,00 1 053,00 1 131,00 1 267,50 195,00   

800 462,00 546,00 630,00 714,00 798,00 882,00 966,00 1 050,00 1 134,00 1 218,00 1 365,00 210,00   

900 495,00 585,00 675,00 765,00 855,00 945,00 1 035,00 1 125,00 1 215,00 1 305,00 1 462,50 225,00   

1 000 517,00 611,00 705,00 799,00 893,00 987,00 1 081,00 1 175,00 1 269,00 1 363,00 1 527,50 235,00   

1 250 605,00 715,00 825,00 935,00 1 045,00 1 155,00 1 265,00 1 375,00 1 485,00 1 595,00 1 787,50 275,00   

1 500 660,00 780,00 900,00 1 020,00 1 140,00 1 260,00 1 380,00 1 500,00 1 620,00 1 740,00 1 950,00 300,00   

1 750 748,00 884,00 1 020,00 1 156,00 1 292,00 1 428,00 1 564,00 1 700,00 1 836,00 1 972,00 2 210,00 340,00   

2 000 825,00 975,00 1 125,00 1 275,00 1 425,00 1 575,00 1 725,00 1 875,00 2 025,00 2 175,00 2 437,50 375,00   

2 250 924,00 1 092,00 1 260,00 1 428,00 1 596,00 1 764,00 1 932,00 2 100,00 2 268,00 2 436,00 2 730,00 420,00   

2 500 1 012,00 1 196,00 1 380,00 1 564,00 1 748,00 1 932,00 2 116,00 2 300,00 2 484,00 2 668,00 2 990,00 460,00   

2 750 1 089,00 1 287,00 1 485,00 1 683,00 1 881,00 2 079,00 2 277,00 2 475,00 2 673,00 2 871,00 3 217,50 495,00   

3 000 1 122,00 1 326,00 1 530,00 1 734,00 1 938,00 2 142,00 2 346,00 2 550,00 2 754,00 2 958,00 3 315,00 510,00   

3 500 1 232,00 1 456,00 1 680,00 1 904,00 2 128,00 2 352,00 2 576,00 2 800,00 3 024,00 3 248,00 3 640,00 560,00   

4 000 1 353,00 1 599,00 1 845,00 2 091,00 2 337,00 2 583,00 2 829,00 3 075,00 3 321,00 3 567,00 3 997,50 615,00   

4 500 1 595,00 1 885,00 2 175,00 2 465,00 2 755,00 3 045,00 3 335,00 3 625,00 3 915,00 4 205,00 4 712,50 725,00   

5 000 1 815,00 2 145,00 2 475,00 2 805,00 3 135,00 3 465,00 3 795,00 4 125,00 4 455,00 4 785,00 5 362,50 825,00   

6 000 1 980,00 2 340,00 2 700,00 3 060,00 3 420,00 3 780,00 4 140,00 4 500,00 4 860,00 5 220,00 5 850,00 900,00   

7 000 2 310,00 2 730,00 3 150,00 3 570,00 3 990,00 4 410,00 4 830,00 5 250,00 5 670,00 6 090,00 6 825,00 1 050,00   

8 000 2 530,00 2 990,00 3 450,00 3 910,00 4 370,00 4 830,00 5 290,00 5 750,00 6 210,00 6 670,00 7 475,00 1 150,00   

9 000 2 750,00 3 250,00 3 750,00 4 250,00 4 750,00 5 250,00 5 750,00 6 250,00 6 750,00 7 250,00 8 125,00 1 250,00   

10 000 2 970,00 3 510,00 4 050,00 4 590,00 5 130,00 5 670,00 6 210,00 6 750,00 7 290,00 7 830,00 8 775,00 1 350,00   

Za každých ďalších začatých 1 000 miest sa pripočíta  
  

  242,00 286,00 330,00 374,00 418,00 462,00 506,00 550,00 594,00 638,00 715,00 
  

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. V prípade, že kapacita hudobnej produkcie a 

súčasne priemerné vstupné sú vyššie ako je uvedené v tabuľke (t.z., že priemerné vstupné je viac ako 35,- € a súčasne kapacita presahuje 10 000 osôb), autorská odmena 

bude stanovená analogicky matematickým vzorcom použitým v tabuľke. Pre určenie kalkulácie v takomto prípade kontaktujte SOZA. 
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2.2 Priemerné vstupné  

Na výpočet priemerného vstupného sú aplikované nasledovné pravidlá vo vzájomnej súvislosti: 

 Priemerné vstupné sa vypočíta ako podiel súčtu súm vyberaných ako jednotlivé druhy vstupného a počtu týchto druhov (vrátane „osobitných“ druhov 
vstupeniek ako napr. vstupenky pre partnerov, VIP vstupenky, voľné vstupenky a pod.), pričom výsledné číslo sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. 

 Priemerné vstupné = (vstupné č. 1 + vstupné č. 2 + vstupné č. 3 + ... + vstupné č. x)/(celkový počet druhov vstupného), pričom výsledné číslo sa 
zaokrúhli na dve desatinné miesta.  

 Na účely výpočtu priemerného vstupného je možné zhodnú sumu (hodnotu) jednotlivých druhov vstupného započítať do priemerného vstupného len 
jeden raz. 

 Pri výpočte priemerného vstupného nebude brané do úvahy vstupné s nižšou hodnotou, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného. Vstupné s nižšou 
hodnotou, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného, bude nahradené vstupným v hodnote 25 % z ceny najdrahšieho vstupného. Pokiaľ 25 % z ceny 
najdrahšieho vstupného je nižšie ako suma minimálneho vstupného 1,00 € (slovom: jedno euro), bude braná do úvahy hodnota minimálneho vstupného. 

 Ak je vstupné alebo niektorý z jeho druhov:  
 stanovené ako dobrovoľné,  

 stanovené ako nulové alebo 

 nižšie ako 1,00 € na osobu, 

 pri výpočte priemeru sú tieto druhy vstupného nahradené hodnotou minimálneho vstupného v sume 1,00 € (slovom: jedno euro). Pokiaľ takto 
stanovené minimálne vstupné je nižšie, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného, bude nahradené vstupným v hodnote 25 % ceny z najdrahšieho 
vstupného. Výnimku z tohto pravidla tvoria podujatia uvedené v nasledujúcom odseku.  

 Pri podujatiach ako napríklad firemné podujatia, firemné oslavy, plesy, promo akcie a pod., pri ktorých vstupné nie je vyberané, alebo pri podujatiach na 
pozvánky sú základom pre výpočet vstupného náklady používateľa na prenájom miestnosti (priestoru) vrátane nákladov na organizovanie a uskutočnenie 
podujatia s hudobnou produkciou (napr. náklady na honorár účinkujúcich umelcov – spevák, hudobná a tanečná skupina, DJ atď.). Suma týchto nákladov 
sa vydelí najvyšším počtom osôb, ktorý miestnosť (priestor) pojme. Ak používateľ neposkytne údaje o výške vyberaného vstupného (resp. nákladoch), 
autorská odmena je vypočítaná z minimálnej výšky vstupného 16,60 € (slovom: šestnásť eur šesťdesiat centov) na osobu. 

 Pokiaľ je súčasťou vyberaného vstupného na určité podujatie aj konzumné, na účely výpočtu priemerného vstupného je východiskom suma 
vyberaného vstupného na príslušné podujatie po odrátaní konzumného, minimálne však suma vo výške 50 % z vyberaného vstupného. To platí bez 
ohľadu na označenie vyberaného vstupného. V prípade, že takto vypočítané vstupné je nižšie ako 1,00 € (slovom: jedno euro), autorská odmena je 
vypočítaná z minimálneho vstupného 1,00 € (slovom: jedno euro) za osobu. Takto vypočítané vstupné je pokladané za samostatný druh vstupenky. 

 Ak sa na viacdenné podujatie vyberá viacero druhov vstupného formou rôznych vstupeniek (napr. trojdňová, dvojdňová a jednodňová vstupenka 
a pod.), je na určenie priemerného vstupného použitý nasledovný postup: 

1. najskôr sú určené sumy jednodňového vstupného – každý druh vstupného je vydelený počtom dní, na ktorý je určený,  

2. následne je z takto vypočítaných súm jednodňového vstupného vypočítaný aritmetický priemer v zmysle vyššie uvedených podmienok,  

3. aritmetický priemer je základom pre výpočet autorskej odmeny za každý deň podujatia. 
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2.3 Kapacita  

priestoru v Sadzobníku je určená ako maximálna kapacita priestoru, kde sa hudobná produkcia uskutočňuje, čiže maximálny počet osôb povolený pre 
priestor konania hudobnej produkcie (miesto použitia hudobných diel) (určený kolaudačným alebo obdobným úradným rozhodnutím). 

Ak nie je možné kapacitu určiť vyššie uvedeným spôsobom (napr. pri voľnom priestranstve), maximálnu kapacitu predstavujú 2 osoby na 1 m2 celkovej 
plochy priestoru. Ak sa hudobná produkcia uskutočňuje v priestore väčšom, ako je uvedené v tabuľkách Sadzobníka, postupuje sa podľa príslušnej 
sadzby uvedenej na konci tabuľky. Kvôli stanoveniu autorskej odmeny formou paušálu v priestore prevyšujúcom kapacitu uvedenú v Sadzobníku sa 
paušálne sadzby spočítavajú. 

Pri hudobných produkciách uskutočňovaných len v časti priestorových celkov (areálov, hál, hľadísk a pod.) je možné uplatňovať na výpočet autorskej 
odmeny iba kapacitu vopred vymedzenej časti. Predpokladom tohto postupu je súčasné splnenie nasledovných podmienok: 

 používateľ doručil SOZA 2x podpísaný návrh Licenčnej zmluvy v dostatočnom časovom predstihu pred začatím používania chránených hudobných 
diel, resp. odoslal v dostatočnom časovom predstihu pred začatím používania chránených hudobných diel elektronickú žiadosť o udelenie licencie 
prostredníctvom webovej stránky SOZA;  

 obmedzenie kapacity je doručené a preukázané SOZA najneskôr pred uskutočnením hudobnej produkcie s uvedením konkrétnych dôvodov 
obmedzenia, ako aj s preukázaním uskutočnených opatrení znemožňujúcich, aby sa na hudobnej produkcii zúčastnilo viac než vymedzený počet 
účastníkov;  

 potvrdenie prevádzkovateľa priestoru o tomto obmedzení maximálnej kapacity.  

Ak je však hoci aj dodatočne zistené, že skutočný počet účastníkov hudobnej produkcie bol vyšší než obmedzená maximálna kapacita, na vysporiadanie 
práv SOZA budú použité príslušné ustanovenia tohto Sadzobníka.  

 

3. Kolektívne a rámcové licenčné zmluvy  

a) S právnickými osobami, ktoré združujú používateľov, ktorí používajú chránené diela v značnom rozsahu, je možné dohodnúť osobitné podmienky 
udeľovania súhlasu na použitie chránených hudobných diel formou kolektívnej licenčnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 77 Autorského zákona.  

b) S používateľom, ktorý používa chránené diela v značnom rozsahu, je možné dohodnúť rámcovú licenčnú zmluvu. 

 

4. Iné použitia hudobných diel  

V prípade, že používateľ má záujem použiť chránené hudobné diela iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Sadzobníku, má povinnosť vopred písomne 
požiadať SOZA o oznámenie príslušnej sadzby autorskej odmeny, ktorá bude stanovená SOZA analógiou s platným Sadzobníkom. 
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5. Použitie chránených hudobných diel bez licencie 

Vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z neoprávneného použitia hudobných diel: 

V prípade neoprávneného zásahu alebo hrozby zásahu do autorských práv fyzickou alebo právnickou osobou neoprávnene používajúcou hudobné diela 
(či už z dôvodu neuzatvorenia licenčnej zmluvy alebo z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdivých údajov pri uzatvorení licenčnej 
zmluvy), je SOZA oprávnená uplatniť si voči tejto osobe nároky vyplývajúce z príslušných ustanovení Autorského zákona (§ 58, ods. 1 Autorského zákona), 
ako aj súvisiacich právnych predpisov (Občiansky zákonník), a to až do výšky dvojnásobku základnej autorskej odmeny. Tieto nároky budú vyčíslené 
v  súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. 

6. Zľavy  

6.1 Množstvové zľavy 

Používateľovi, ktorý je usporiadateľom viacerých podujatí a súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:  

1. doručí SOZA elektronickú žiadosť o udelenie súhlasu/licencie prostredníctvom webovej stránky SOZA, resp. doručí vopred 2x návrh Licenčnej 
zmluvy pred začatím používania hudobných diel a presne a úplne špecifikuje všetky podujatia;  

2. má dobrú platobnú disciplínu;  

3. doručí písomnú žiadosť o udelenie zľavy najneskôr spolu s elektronickou žiadosťou o udelenie súhlasu/licencie, resp. najneskôr s návrhom Licenčnej 
zmluvy;  

môže SOZA poskytnúť zľavu z autorskej odmeny nasledovne: 

  10 a viac podujatí =   2 % 

  20 a viac podujatí =   4 % 

  50 a viac podujatí =   6 % 

100 a viac podujatí = 10 % 

Na žiadosť zaslanú neskôr, ako je uvedené v podmienke č. 3, nebude prihliadané. 

Faktúra bude po splnení týchto podmienok a udelení zľavy vystavená vo výške základnej autorskej odmeny zníženej o množstvovú zľavu. 
Autorská odmena na základe Licenčnej zmluvy uzavretej na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov bude fakturovaná kvartálne v mesiaci nasledujúcom po 
skončení kalendárneho štvrťroku v nadväznosti na množstvo podujatí uskutočnených v danom kalendárnom štvrťroku. V takomto prípade sa pre účely 
udelenia množstvovej zľavy posudzuje celkový počet podujatí zazmluvnených jednou Licenčnou zmluvou a na každej kvartálnej faktúre bude odrátaná 
príslušná množstvová zľava len zo sumy príslušnej štvrťročnej faktúry, tzn. množstvová zľava bude poskytovaná postupne pri každej kvartálnej faktúre. 
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6.2 Generálne zľavy 

V prípade podujatí so živou hudbou používateľovi, ktorý spĺňa súčasne všetky nasledovné podmienky:  

1. doručí SOZA elektronickú žiadosť o udelenie súhlasu/licencie prostredníctvom webovej stránky SOZA, resp. doručí vopred 2x návrh Licenčnej 
zmluvy pred začatím používania hudobných diel (tzn. najneskôr v deň podujatia); 

2. má dobrú platobnú disciplínu; 

3. uhradí príslušnú faktúru v lehote jej splatnosti; 

4. v prípade podujatia so „živou“ hudbou (resp. kombinovanou hudobnou produkciou) doručí zoznam živo predvedených hudobných diel v lehote do 15 
kalendárnych dní po uskutočnení podujatia vyplnený v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona; 

5. doručí písomnú žiadosť SOZA o udelenie zľavy najneskôr v lehote splatnosti príslušnej faktúry; 

môže SOZA poskytnúť zľavu až do výšky 30 % základnej sadzby autorskej odmeny (ďalej len „Generálna zľava“).  

Na žiadosť o zľavu doručenú po lehote uvedenej v bode č. 5 nebude prihliadané. 

Prípadná udelená zľava bude dodatočne dobropisovaná z uhradenej faktúry za predmetné podujatie.  

V prípade udelenia súhlasu/licencie na viacero podujatí sa každé podujatie (samostatná položka na faktúre) posudzuje samostatne.  

Rozhodným obdobím pre posúdenie a vyhodnotenie možnosti udelenia Generálnej zľavy je obdobie, ktoré: 

 sa začína najskôr dňom vystavenia faktúry autorskej odmeny vzťahujúcej sa na príslušné podujatie (prípadne viaceré podujatia) so živou hudbou, 
resp. kombinovanou hudobnou produkciou (tzn. podujatie, na ktorom bola použitá živá aj reprodukovaná hudba), ktoré je nahlásené vopred, a  

 končí sa najneskôr 30. kalendárnym dňom po dni konania podujatia (v prípade viacerých podujatí po dni konania posledného podujatia) alebo 
posledným dňom doby splatnosti faktúry, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.  

Autorská odmena na základe licenčnej zmluvy uzavretej na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov bude fakturovaná kvartálne v mesiaci nasledujúcom po skončení 
kalendárneho štvrťroku. V takomto prípade sa pre účely udelenia generálnej zľavy posudzuje splnenie kritérií pre jej udelenie samostatne voči každej 
takejto kvartálnej faktúre.  

Ustanovenie o rozhodnom období pre posúdenie možnosti udelenia Generálnej zľavy nemá vplyv na podmienky uvedené v bodoch č. 1 až 5 vyššie. 

Ustanovenie o rozhodnom období nezakladá povinnosť SOZA oznámiť používateľovi výsledok posúdenia a vyhodnotenia možnosti udelenia Generálnej 
zľavy bezprostredne po skončení rozhodného obdobia. SOZA v prípade splnenia podmienok pre udelenie Generálnej zľavy pošle používateľovi dobropis 
faktúry v primeranej dobe po poslednom dni rozhodného obdobia. 

Ak zoznam predvedených hudobných diel uvedený v podmienke č. 4 nie je vyplnený v zmysle Autorského zákona, používateľ stráca možnosť na 
udelenie zľavy. 

Ak sa dodatočne zistí (napr. na základe reklamácie autora), že doručený zoznam predvedených hudobných diel, na základe ktorého bola udelená zľava, 
je nepravdivý, neúplný alebo inak obsahovo nesprávny, používateľ je povinný sumu vo výške udelenej zľavy vrátiť, resp. doplatiť SOZA. 

V prípade podujatí s reprodukovanou hudbou po splnení vyššie uvedených podmienok, okrem dodania zoznamu predvedených hudobných diel podľa 
podmienky č. 4, môže SOZA na základe žiadosti používateľa poskytnúť zľavu až do výšky 20 % základnej sadzby autorskej odmeny. Prípadná udelená 
zľava bude dodatočne dobropisovaná z uhradenej faktúry za predmetné podujatie. 

Ak používateľ nesplní čo i len jednu z uvádzaných podmienok na poskytnutie generálnych zliav, stráca možnosť na udelenie zľavy. 
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6.3 Množstvovú a Generálnu zľavu možno kombinovať, resp. pri splnení všetkých podmienok je možné poskytnúť oba druhy zliav vo vzťahu k udelenému 
súhlasu/licencii vyplývajúcemu/vyplývajúcej zo zmluvy a k jednému usporiadateľovi. V prípade splnenia podmienok na udelenie oboch druhov zliav je 
Generálna zľava vypočítaná zo sumy zníženej o Množstvovú zľavu.  

Ak má usporiadateľ záujem o Generálnu zľavu, poskytnutie množstvovej zľavy nemá vplyv na povinnosť usporiadateľa splniť podmienky uvedené v bode 
6.2 Sadzobníka. V prípade udelenia súhlasu na viacero podujatí sa každé podujatie (samostatná položka na faktúre) posudzuje samostatne, avšak 
s posúdením možnosti udelenia Generálnej zľavy sa v takomto prípade čaká do uplynutia doby 15 dní po poslednom podujatí so živou hudbou, resp. 
kombinovanou hudbou, ktoré je nahlásené vopred (zároveň platí, že faktúra musí byť uhradená v lehote splatnosti). 

6.4 Uvedený systém zliav platí pre všetky spôsoby použitia/typy podujatí v tomto Sadzobníku, pokiaľ nie je pri konkrétnom spôsobe použitia/type podujatia 
uvedené inak. 

7. Minimálna fakturovaná suma  

Minimálna fakturovaná suma predstavuje 10,00 € bez DPH. Toto ustanovenie sa vzťahuje na celú fakturovanú sumu bez ohľadu na počet položiek 
faktúry.  

 

8. DPH 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 
 

9. Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1 Prechodné ustanovenia 

Všetky úplne a správne vyplnené Licenčné zmluvy doručené do SOZA pred 9. januárom 2018 vrátane sa spravujú režimom a ustanoveniami Sadzobníka 
autorských odmien za používanie hudobných diel účinného do 9. januára 2018. 

Všetky žiadosti o udelenie licencie a Licenčné zmluvy doručené do SOZA odo dňa 10. januára 2018 vrátane sa spravujú režimom a ustanoveniami tohto 
Sadzobníka. 

9.2 Záverečné ustanovenia 

Sadzobník je účinný od 10. 1. 2018 na území Slovenskej republiky. Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb podľa tohto Sadzobníka môžu byť 
upravené od 1. januára každého nasledujúceho kalendárneho roka, resp. od nadobudnutia účinnosti Sadzobníka, koeficientom priemernej miery 
inflácie za predchádzajúci rok v súlade s údajom vyhláseným Štatistickým úradom SR. 
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B. KONCERTY, HUDOBNÉ PRODUKCIE, PODUJATIA A VYSTÚPENIA S POUŽITÍM VÝHRADNE VÁŽNEJ A/ALEBO JAZZOVEJ HUDBY 

1. Pôsobnosť Sadzobníka a vysvetlenie pojmov 

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným vykonaním alebo 
verejným prenosom pri hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach z oblasti vážnej a/alebo jazzovej hudby (ako napr. koncerty, komorné koncerty, 
vystúpenia speváckych zborov, cykly a pod.). 

Tento Sadzobník sa nevzťahuje na použitie hudobných diel v oblasti iných hudobných žánrov a na zmiešané hudobné produkcie (tzn. kombinácia jazzových 
a/alebo vážnych diel s dielami iných hudobných žánrov). 

Uvádzané sadzby v zmysle tejto časti neplatia pre ostatné typy podujatí, ktoré majú stanovenú samostatnú sadzbu (pozri časť Sadzobníka A. a C., napr. 
vernisáže, recepcie, diskotéky a pod.). 

Vysvetlenie pojmov: 

Používateľ diel je právnická alebo fyzická osoba, ktorá organizuje/usporadúva verejné podujatie alebo je vlastník/prevádzkovateľ zariadenia, resp. 
prevádzky, kde dochádza k verejnému používaniu diel za splnenia zákonných podmienok.  

V zmysle ustanovenia § 168, ods. 4. sa za používateľa diel považuje usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého majú byť živo predvedené 
chránené hudobné diela. 

Za používateľa hudobných diel sa považuje aj prevádzkovateľ prevádzkarne alebo iného priestoru, ktorý neoznámi v určenej lehote SOZA údaje potrebné na 
určenie totožnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia (ustanovenie § 168, ods. 5 Autorského zákona). 

 

Živá hudba: hudba predvádzaná výkonnými umelcami; verejné vykonanie diela – živé predvedenie diela v zmysle ustanovenia § 26, ods. 1 Autorského 
zákona. 

 

Reprodukovaná hudba: Pod týmto pojmom sa v rámci tohto sadzobníka myslí hudba predvádzaná prostredníctvom technických zariadení, t. j. verejné 
vykonanie diela vo forme technického predvedenia diela v zmysle ustanovenia § 26, ods. 2 Autorského zákona alebo verejný prenos v zmysle ustanovenia § 
19, ods. 4, písm. f), bod 3 Autorského zákona. 

 

Zoznam živo predvedených hudobných diel: program podujatia – t. j. zoznam chránených hudobných diel predvedených na podujatí výkonnými umelcami, 
inak aj tzv. playlist alebo repertoár, resp. zoznam použitých diel vyplnený v zmysle ustanovenia § 168, ods. 3 Autorského zákona. 

 

Za nesprávne, neúplné a/alebo nepravdivé uvedené údaje o použití hudobných diel v Licenčnej zmluve sa považujú nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje o skutočnostiach dôležitých pre stanovenie autorskej odmeny, najmä nepravdivé údaje o spôsobe a rozsahu či účele použitia hudobných diel, kapacite 
priestoru, kde sa podujatie koná, o cenách vstupného, o použitých hudobných dielach a pod. 
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0,00 – 1,00 1,01 – 1,50 1,51–2,00 2,01–2,50 2,51–3,00 3,01–4,00 4,01–5,00 5,01–6,00 6,01–7,00 7,01–8,00 8,01–9,00 9,01 – 10,00

50 8,00 10,00 14,00 18,00 22,00 28,00 36,00 44,00 52,00 60,00 68,00 76,00

100 10,00 12,50 17,50 22,50 27,50 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00

150 13,00 16,30 22,80 29,30 35,80 45,50 58,50 71,50 84,50 97,50 110,50 123,50

200 15,00 18,80 26,30 33,80 41,30 52,50 67,50 82,50 97,50 112,50 127,50 142,50

250 18,00 22,50 31,50 40,50 49,50 63,00 81,00 99,00 117,00 135,00 153,00 171,00

300 20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00

400 22,00 27,50 38,50 49,50 60,50 77,00 99,00 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00

500 25,00 31,30 43,80 56,30 68,80 87,50 112,50 137,50 162,50 187,50 212,50 237,50

600 28,00 35,00 49,00 63,00 77,00 98,00 126,00 154,00 182,00 210,00 238,00 266,00

700 31,00 38,80 54,30 69,80 85,30 108,50 139,50 170,50 201,50 232,50 263,50 294,50

800 33,00 41,30 57,80 74,30 90,80 115,50 148,50 181,50 214,50 247,50 280,50 313,50

900 35,00 43,80 61,30 78,80 96,30 122,50 157,50 192,50 227,50 262,50 297,50 332,50

1 000 37,00 46,30 64,80 83,30 101,80 129,50 166,50 203,50 240,50 277,50 314,50 351,50

1 250 43,00 53,80 75,30 96,80 118,30 150,50 193,50 236,50 279,50 322,50 365,50 408,50

1 500 49,00 61,30 85,80 110,30 134,80 171,50 220,50 269,50 318,50 367,50 416,50 465,50

1 750 56,00 70,00 98,00 126,00 154,00 196,00 252,00 308,00 364,00 420,00 476,00 532,00

2 000 62,00 77,50 108,50 139,50 170,50 217,00 279,00 341,00 403,00 465,00 527,00 589,00

2 250 72,00 90,00 126,00 162,00 198,00 252,00 324,00 396,00 468,00 540,00 612,00 684,00

2 500 79,00 98,80 138,30 177,80 217,30 276,50 355,50 434,50 513,50 592,50 671,50 750,50

2 750 85,00 106,30 148,80 191,30 233,80 297,50 382,50 467,50 552,50 637,50 722,50 807,50

3 000 91,00 113,80 159,30 204,80 250,30 318,50 409,50 500,50 591,50 682,50 773,50 864,50

14,00 17,50 24,50 31,50 38,50 49,00 63,00 77,00 91,00 105,00 119,00 133,00

Za každých ďalších začatých 500 miest sa pripočíta

Priemerné vstupné v € od – do

Kapacita 

do

2. Autorská odmena 

2.1 Základná sadzba autorskej odmeny  
za udelenie súhlasu/licencie na používanie chránených hudobných diel je stanovená v závislosti od maximálnej kapacity miesta konania podujatia (miesta 
použitia hudobných diel) a výšky priemerného vstupného na podujatie. 

Autorská odmena je stanovená bez ohľadu na konečnú podobu dramaturgie podujatia, t. j. celkový počet použitých diel. Toto ustanovenie je v grafickej 
podobe vyjadrené v nasledujúcej tabuľke – autorská odmena je vždy uvedená v bunke, ktorá je na priesečníku príslušnej kapacity a priemerného vstupného. 

Príklad: Priemerné vstupné na koncert je 3,50 €, maximálna kapacita priestoru je 370 miest, autorská odmena je 77,00 € plus DPH. 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. Vyššie kapacity, resp. priemerné vstupné sa 
nachádzajú v ďalšej tabuľke. 
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Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH.  
 

V prípade, že kapacita hudobnej produkcie a súčasne priemerné vstupné sú vyššie ako je uvedené v tabuľke (t.z., že priemerné vstupné je viac ako 35,- € a súčasne 
kapacita presahuje 3 000 osôb), autorská odmena bude stanovená analogicky matematickým vzorcom použitým v tabuľke. Pre určenie kalkulácie v takomto prípade 
kontaktujte SOZA.  

 10,01–12,00 12,01–14,00 14,01–16,00 16,01–18,00 18,01–20,00 20,01–22,00 22,01–24,00 24,01–26,00 26,01–28,00 28,01–30,00 30,01–35,00

50 88,00 104,00 120,00 136,00 152,00 168,00 184,00 200,00 216,00 232,00 260,00 40,00

100 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00 210,00 230,00 250,00 270,00 290,00 325,00 50,00

150 143,00 169,00 195,00 221,00 247,00 273,00 299,00 325,00 351,00 377,00 422,50 65,00

200 165,00 195,00 225,00 255,00 285,00 315,00 345,00 375,00 405,00 435,00 487,50 75,00

250 198,00 234,00 270,00 306,00 342,00 378,00 414,00 450,00 486,00 522,00 585,00 90,00

300 220,00 260,00 300,00 340,00 380,00 420,00 460,00 500,00 540,00 580,00 650,00 100,00

400 242,00 286,00 330,00 374,00 418,00 462,00 506,00 550,00 594,00 638,00 715,00 110,00

500 275,00 325,00 375,00 425,00 475,00 525,00 575,00 625,00 675,00 725,00 812,50 125,00

600 308,00 364,00 420,00 476,00 532,00 588,00 644,00 700,00 756,00 812,00 910,00 140,00

700 341,00 403,00 465,00 527,00 589,00 651,00 713,00 775,00 837,00 899,00 1 007,50 155,00

800 363,00 429,00 495,00 561,00 627,00 693,00 759,00 825,00 891,00 957,00 1 072,50 165,00

900 385,00 455,00 525,00 595,00 665,00 735,00 805,00 875,00 945,00 1 015,00 1 137,50 175,00

1 000 407,00 481,00 555,00 629,00 703,00 777,00 851,00 925,00 999,00 1 073,00 1 202,50 185,00

1 250 473,00 559,00 645,00 731,00 817,00 903,00 989,00 1 075,00 1 161,00 1 247,00 1 397,50 215,00

1 500 539,00 637,00 735,00 833,00 931,00 1 029,00 1 127,00 1 225,00 1 323,00 1 421,00 1 592,50 245,00

1 750 616,00 728,00 840,00 952,00 1 064,00 1 176,00 1 288,00 1 400,00 1 512,00 1 624,00 1 820,00 280,00

2 000 682,00 806,00 930,00 1 054,00 1 178,00 1 302,00 1 426,00 1 550,00 1 674,00 1 798,00 2 015,00 310,00

2 250 792,00 936,00 1 080,00 1 224,00 1 368,00 1 512,00 1 656,00 1 800,00 1 944,00 2 088,00 2 340,00 360,00

2 500 869,00 1 027,00 1 185,00 1 343,00 1 501,00 1 659,00 1 817,00 1 975,00 2 133,00 2 291,00 2 567,50 395,00

2 750 935,00 1 105,00 1 275,00 1 445,00 1 615,00 1 785,00 1 955,00 2 125,00 2 295,00 2 465,00 2 762,50 425,00

3 000 1 001,00 1 183,00 1 365,00 1 547,00 1 729,00 1 911,00 2 093,00 2 275,00 2 457,00 2 639,00 2 957,50 455,00

154,00 182,00 210,00 238,00 266,00 294,00 322,00 350,00 378,00 406,00 455,00

Za každých ďalších začatých 500 miest sa pripočíta

Kapacita 

do

Za každých ďalších 

začatých 5,00 € sa 

pripočíta

Priemerné vstupné v € od – do
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2.2  Priemerné vstupné  

Na výpočet priemerného vstupného sú aplikované nasledovné pravidlá vo vzájomnej súvislosti: 

 Priemerné vstupné sa vypočíta ako podiel súčtu súm vyberaných ako jednotlivé druhy vstupného a počtu týchto druhov (vrátane „osobitných“ druhov 
vstupeniek ako napr. vstupenky pre partnerov, VIP vstupenky, voľné vstupenky a pod.), pričom výsledné číslo sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. 

Priemerné vstupné = (vstupné č. 1 + vstupné č. 2 + vstupné č. 3 + ... + vstupné č. x)/(celkový počet druhov vstupného), pričom výsledné číslo sa 
zaokrúhli na dve desatinné miesta.  

 Na účely výpočtu priemerného vstupného je možné zhodnú sumu (hodnotu) jednotlivých druhov vstupného započítať do priemerného vstupného len 
jeden raz. 

 Pri výpočte priemerného vstupného nebude brané do úvahy vstupné s nižšou hodnotou, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného. Vstupné s nižšou 
hodnotou, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného, bude nahradené vstupným v hodnote 25 % z ceny najdrahšieho vstupného. Pokiaľ 25 % z ceny 
najdrahšieho vstupného je nižšie ako suma minimálneho vstupného 1,00 € (slovom: jedno euro), bude braná do úvahy hodnota minimálneho vstupného. 

 Ak je vstupné alebo niektorý z jeho druhov:  
 stanovené ako dobrovoľné,  

 stanovené ako nulové alebo 

 nižšie ako 1,00 € na osobu, 

pri výpočte priemeru sú tieto druhy vstupného nahradené hodnotou minimálneho vstupného v sume 1,00 € (slovom: jedno euro). Pokiaľ takto stanovené 
minimálne vstupné je nižšie, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného, bude nahradené vstupným v hodnote 25 % ceny z najdrahšieho vstupného. 
Výnimku z tohto pravidla tvoria podujatia uvedené v nasledujúcom odseku.  

 Pri podujatiach ako napríklad firemné podujatia, firemné oslavy, plesy, promo akcie a pod., pri ktorých vstupné nie je vyberané, alebo pri podujatiach na 
pozvánky sú základom pre výpočet vstupného náklady používateľa na prenájom miestnosti (priestoru) vrátane nákladov na organizovanie a uskutočnenie 
podujatia s hudobnou produkciou (napr. náklady na honorár účinkujúcich umelcov – spevák, hudobná a tanečná skupina, DJ atď.). Suma týchto nákladov sa 
vydelí najvyšším počtom osôb, ktorý miestnosť (priestor) pojme. Ak používateľ neposkytne údaje o výške vyberaného vstupného (resp. nákladoch), autorská 
odmena je vypočítaná z minimálnej výšky vstupného 16,60 € (slovom: šestnásť eur šesťdesiat centov) na osobu. 

 Pokiaľ je súčasťou vyberaného vstupného na určité podujatie aj konzumné, na účely výpočtu priemerného vstupného je východiskom suma 
vyberaného vstupného na príslušné podujatie po odrátaní konzumného, minimálne však suma vo výške 50 % z vyberaného vstupného. To platí bez 
ohľadu na označenie vyberaného vstupného. V prípade, že takto vypočítané vstupné je nižšie ako 1,00 € (slovom: jedno euro), autorská odmena je 
vypočítaná z minimálneho vstupného 1,00 € (slovom: jedno euro) za osobu. Takto vypočítané vstupné je pokladané za samostatný druh vstupenky. 

 Ak sa na viacdenné podujatie vyberá viacero druhov vstupného formou rôznych vstupeniek (napr. trojdňová, dvojdňová a jednodňová vstupenka 
a pod.), je na určenie priemerného vstupného použitý nasledovný postup: 

1. najskôr sú určené sumy jednodňového vstupného – každý druh vstupného je vydelený počtom dní, na ktorý je určený,  

2. následne je z takto vypočítaných súm jednodňového vstupného vypočítaný aritmetický priemer v zmysle vyššie uvedených podmienok,  

3. aritmetický priemer je základom pre výpočet autorskej odmeny za každý deň podujatia. 
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2.3  Kapacita  

priestoru v Sadzobníku je určená ako maximálna kapacita priestoru, kde sa hudobná produkcia uskutočňuje, čiže maximálny počet osôb povolený pre 
priestor konania hudobnej produkcie (miesto použitia hudobných diel) (určený kolaudačným alebo obdobným úradným rozhodnutím). 

Ak nie je možné kapacitu určiť vyššie uvedeným spsobom (napr. pri voľnom priestranstve), maximálnu kapacitu predstavujú 2 osoby na 1 m2 celkovej 
plochy priestoru. Ak sa hudobná produkcia uskutočňuje v priestore väčšom, ako je uvedené v tabuľkách Sadzobníka, postupuje sa podľa príslušnej 
sadzby uvedenej na konci tabuľky. Kvôli stanoveniu autorskej odmeny formou paušálu v priestore prevyšujúcom kapacitu uvedenú v Sadzobníku sa 
paušálne sadzby spočítavajú. 

Pri hudobných produkciách uskutočňovaných len v časti priestorových celkov (areálov, hál, hľadísk a pod.) je možné uplatňovať na výpočet autorskej 
odmeny iba kapacitu vopred vymedzenej časti. Predpokladom tohto postupu je súčasné splnenie nasledovných podmienok: 

 používateľ doručil SOZA 2x podpísaný návrh Licenčnej zmluvy v dostatočnom časovom predstihu pred začatím používania chránených hudobných diel, 
resp. odoslal v dostatočnom časovom predstihu pred začatím používania chránených hudobných diel elektronickú žiadosť o udelenie licencie 
prostredníctvom webovej stránky SOZA;  

 obmedzenie kapacity je doručené a preukázané SOZA najneskôr pred uskutočnením hudobnej produkcie s uvedením konkrétnych dôvodov obmedzenia, 
ako aj s preukázaním uskutočnených opatrení znemožňujúcich, aby sa na hudobnej produkcii zúčastnilo viac než vymedzený počet účastníkov;  

 potvrdenie prevádzkovateľa priestoru o tomto obmedzení maximálnej kapacity.  

Ak je však hoci aj dodatočne zistené, že skutočný počet účastníkov hudobnej produkcie bol vyšší než obmedzená maximálna kapacita, na vysporiadanie 
práv SOZA budú použité príslušné ustanovenia tohto Sadzobníka.  

3. Kolektívne a rámcové licenčné zmluvy  

a) S právnickými osobami, ktoré združujú používateľov, ktorí používajú chránené diela v značnom rozsahu, je možné dohodnúť osobitné podmienky 
udeľovania súhlasu na použitie chránených hudobných diel formou kolektívnej licenčnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 77 Autorského zákona.  

b) S používateľom, ktorý používa chránené diela v značnom rozsahu, je možné dohodnúť rámcovú licenčnú zmluvu. 

4. Iné použitia hudobných diel  

V prípade, že používateľ má záujem použiť chránené hudobné diela iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Sadzobníku, má povinnosť vopred písomne 
požiadať SOZA o oznámenie príslušnej sadzby autorskej odmeny, ktorá bude stanovená SOZA analógiou s platným Sadzobníkom. 

5. Použitie chránených hudobných diel bez licencie 

 Vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z neoprávneného použitia hudobných diel: 

V prípade neoprávneného zásahu alebo hrozby zásahu do autorských práv fyzickou alebo právnickou osobou neoprávnene používajúcou hudobné diela 
(či už z dôvodu neuzatvorenia licenčnej zmluvy alebo z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdivých údajov pri uzatvorení licenčnej 
zmluvy), je SOZA oprávnená uplatniť si voči tejto osobe nároky vyplývajúce z príslušných ustanovení Autorského zákona (§ 58, ods. 1 Autorského zákona), 
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ako aj súvisiacich právnych predpisov (Občiansky zákonník), a to až do výšky dvojnásobku základnej autorskej odmeny. Tieto nároky budú vyčíslené v  
súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. 

6. Zľavy  

6.1 Množstvové zľavy 

Používateľovi, ktorý je usporiadateľom viacerých podujatí a súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:  

1. doručí SOZA elektronickú žiadosť o udelenie súhlasu/licencie prostredníctvom webovej stránky SOZA, resp. doručí vopred 2x návrh Licenčnej 
zmluvy pred začatím používania hudobných diel a presne a úplne špecifikuje všetky podujatia;  

2. má dobrú platobnú disciplínu;  

3. doručí písomnú žiadosť o udelenie zľavy najneskôr spolu s elektronickou žiadosťou o udelenie súhlasu/licencie, resp. najneskôr s návrhom Licenčnej 
zmluvy;  

môže SOZA poskytnúť zľavu z autorskej odmeny nasledovne: 

  10 a viac podujatí =   2 % 

  20 a viac podujatí =   4 % 

  50 a viac podujatí =   6 % 

100 a viac podujatí = 10 % 

Na žiadosť zaslanú neskôr, ako je uvedené v podmienke č. 3, nebude prihliadané. 

Faktúra bude po splnení týchto podmienok a udelení zľavy vystavená vo výške základnej autorskej odmeny zníženej o množstvovú zľavu. 
Autorská odmena na základe Licenčnej zmluvy uzavretej na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov bude fakturovaná kvartálne v mesiaci nasledujúcom po 
skončení kalendárneho štvrťroku v nadväznosti na množstvo podujatí uskutočnených v danom kalendárnom štvrťroku. V takomto prípade sa pre účely 
udelenia množstvovej zľavy posudzuje celkový počet podujatí zazmluvnených jednou Licenčnou zmluvou a na každej kvartálnej faktúre bude odrátaná 
príslušná množstvová zľava len zo sumy príslušnej štvrťročnej faktúry, tzn. množstvová zľava bude poskytovaná postupne pri každej kvartálnej faktúre. 

6.2 Generálne zľavy 

V prípade podujatí so živou hudbou používateľovi, ktorý spĺňa súčasne všetky nasledovné podmienky:  

1. doručí SOZA elektronickú žiadosť o udelenie súhlasu/licencie prostredníctvom webovej stránky SOZA, resp. doručí vopred 2x návrh Licenčnej 
zmluvy  pred začatím používania hudobných diel (tzn. najneskôr v deň podujatia); 

2. má dobrú platobnú disciplínu; 

3. uhradí príslušnú faktúru v lehote jej splatnosti; 

4. v prípade podujatia so „živou“ hudbou (resp. kombinovanou hudobnou produkciou) doručí zoznam živo predvedených hudobných diel v lehote do 15 
kalendárnych dní po uskutočnení podujatia vyplnený v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona; 

5. doručí písomnú žiadosť SOZA o udelenie zľavy najneskôr v lehote splatnosti príslušnej faktúry; 

môže SOZA poskytnúť zľavu až do výšky 30 % základnej sadzby autorskej odmeny (ďalej len „Generálna zľava“).  

Na žiadosť o zľavu doručenú po lehote uvedenej v bode č. 5 nebude prihliadané. 
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Prípadná udelená zľava bude dodatočne dobropisovaná z uhradenej faktúry za predmetné podujatie.  

V prípade udelenia súhlasu/licencie na viacero podujatí sa každé podujatie (samostatná položka na faktúre) posudzuje samostatne.  

Rozhodným obdobím pre posúdenie a vyhodnotenie možnosti udelenia Generálnej zľavy je obdobie, ktoré: 

 sa začína najskôr dňom vystavenia faktúry autorskej odmeny vzťahujúcej sa na príslušné podujatie (prípadne viaceré podujatia) so živou hudbou, 
resp. kombinovanou hudobnou produkciou (tzn. podujatie, na ktorom bola použitá živá aj reprodukovaná hudba), ktoré je nahlásené vopred, a  

 končí sa najneskôr 30. kalendárnym dňom po dni konania podujatia (v prípade viacerých podujatí po dni konania posledného podujatia) alebo 
posledným dňom doby splatnosti faktúry, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.  

Autorská odmena na základe licenčnej zmluvy uzavretej na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov bude fakturovaná kvartálne v mesiaci nasledujúcom po skončení 
kalendárneho štvrťroku. V takomto prípade sa pre účely udelenia generálnej zľavy posudzuje splnenie kritérií pre jej udelenie samostatne voči každej 
takejto kvartálnej faktúre.  

Ustanovenie o rozhodnom období pre posúdenie možnosti udelenia Generálnej zľavy nemá vplyv na podmienky uvedené v bodoch č. 1 až 5 vyššie. 

Ustanovenie o rozhodnom období nezakladá povinnosť SOZA oznámiť používateľovi výsledok posúdenia a vyhodnotenia možnosti udelenia Generálnej 
zľavy bezprostredne po skončení rozhodného obdobia. SOZA v prípade splnenia podmienok pre udelenie Generálnej zľavy pošle používateľovi dobropis 
faktúry v primeranej dobe po poslednom dni rozhodného obdobia. 

Ak zoznam predvedených hudobných diel uvedený v podmienke č. 4 nie je vyplnený v zmysle Autorského zákona, používateľ stráca možnosť na 
udelenie zľavy. 

Ak sa dodatočne zistí (napr. na základe reklamácie autora), že doručený zoznam predvedených hudobných diel, na základe ktorého bola udelená zľava, 
je nepravdivý, neúplný alebo inak obsahovo nesprávny, používateľ je povinný sumu vo výške udelenej zľavy vrátiť, resp. doplatiť SOZA. 

V prípade podujatí s reprodukovanou hudbou po splnení vyššie uvedených podmienok, okrem dodania zoznamu predvedených hudobných diel podľa 
podmienky č. 4, môže SOZA na základe žiadosti používateľa poskytnúť zľavu až do výšky 20 % základnej sadzby autorskej odmeny. Prípadná udelená 
zľava bude dodatočne dobropisovaná z uhradenej faktúry za predmetné podujatie. 

Ak používateľ nesplní čo i len jednu z uvádzaných podmienok na poskytnutie generálnych zliav, stráca možnosť na udelenie zľavy. 

6.3 Množstvovú a Generálnu zľavu možno kombinovať, resp. pri splnení všetkých podmienok je možné poskytnúť oba druhy zliav vo vzťahu k udelenému 
súhlasu/licencii vyplývajúcemu/vyplývajúcej zo zmluvy a k jednému usporiadateľovi. V prípade splnenia podmienok na udelenie oboch druhov zliav je 
Generálna zľava vypočítaná zo sumy zníženej o Množstvovú zľavu.  

Ak má usporiadateľ záujem o Generálnu zľavu, poskytnutie množstvovej zľavy nemá vplyv na povinnosť usporiadateľa splniť podmienky uvedené v bode 
6.2 Sadzobníka. V prípade udelenia súhlasu na viacero podujatí sa každé podujatie (samostatná položka na faktúre) posudzuje samostatne, avšak 
s posúdením možnosti udelenia Generálnej zľavy sa v takomto prípade čaká do uplynutia doby 15 dní po poslednom podujatí so živou hudbou, resp. 
kombinovanou hudbou, ktoré je nahlásené vopred (zároveň platí, že faktúra musí byť uhradená v lehote splatnosti). 
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6.4 Uvedený systém zliav platí pre všetky spôsoby použitia/typy podujatí v tomto Sadzobníku, pokiaľ nie je pri konkrétnom spôsobe použitia/type podujatia 
uvedené inak. 

 
7. Minimálna fakturovaná suma  

Minimálna fakturovaná suma predstavuje 10,00 € bez DPH. Toto ustanovenie sa vzťahuje na celú fakturovanú sumu bez ohľadu na počet položiek 
faktúry.  

8. DPH 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 

9. Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1  Prechodné ustanovenia 

Všetky úplne a správne vyplnené Licenčné zmluvy doručené do SOZA pred 9. januárom 2018 vrátane sa spravujú režimom a ustanoveniami Sadzobníka 
autorských odmien za používanie hudobných diel účinného do 9. januára 2018. 

Všetky žiadosti o udelenie licencie a Licenčné zmluvy doručené do SOZA odo dňa 10. januára 2018 vrátane sa spravujú režimom a ustanoveniami tohto 
Sadzobníka. 

9.2 Záverečné ustanovenia 

Sadzobník je účinný od 10. 1. 2018 na území Slovenskej republiky. Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb podľa tohto Sadzobníka môžu byť 
upravené od 1. januára každého nasledujúceho kalendárneho roka, resp. od nadobudnutia účinnosti Sadzobníka, koeficientom priemernej miery 
inflácie za predchádzajúci rok v súlade s údajom vyhláseným Štatistickým úradom SR. 
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C.  OSTATNÉ HUDOBNÉ PRODUKCIE – OSOBITNÝ TYP POUŽITIA/PODUJATIA 

1. Pôsobnosť Sadzobníka a vysvetlenie pojmov 

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel naživo predvádzaných 
výkonnými umelcami alebo prostredníctvom technických zariadení pri iných hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach neuvedených v časti A. a B. 
– tzv. osobitný typ použitia/podujatia. 

Uvádzané sadzby neplatia pre typy podujatí, ktoré majú stanovenú samostatnú sadzbu (pozri časť Sadzobníka A. a B., napr. diskotéky, festivaly, plesy 
a pod.). 

Vysvetlenie pojmov: 

Používateľ diel je právnická alebo fyzická osoba, ktorá organizuje/usporadúva verejné podujatie alebo je vlastník/prevádzkovateľ zariadenia, resp. 
prevádzky, kde dochádza k verejnému používaniu diel za splnenia zákonných podmienok.  

V zmysle ustanovenia § 168, ods. 4. sa za používateľa diel považuje usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého majú byť živo predvedené 
chránené hudobné diela. 

Za používateľa hudobných diel sa považuje aj prevádzkovateľ prevádzkarne alebo iného priestoru, ktorý neoznámi v určenej lehote SOZA údaje potrebné na 
určenie totožnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia (ustanovenie § 168, ods. 5 Autorského zákona). 

 

Živá hudba: hudba predvádzaná výkonnými umelcami; verejné vykonanie diela – živé predvedenie diela v zmysle ustanovenia § 26, ods. 1 Autorského 
zákona. 

 

Reprodukovaná hudba: Pod týmto pojmom sa v rámci tohto sadzobníka myslí hudba predvádzaná prostredníctvom technických zariadení, t. j. verejné 
vykonanie diela vo forme technického predvedenia diela v zmysle ustanovenia § 26, ods. 2 Autorského zákona alebo verejný prenos v zmysle ustanovenia § 
19, ods. 4, písm. f), bod 3 Autorského zákona. 

 

Zoznam živo predvedených hudobných diel: program podujatia – t. j. zoznam chránených hudobných diel predvedených na podujatí výkonnými umelcami, 
inak aj tzv. playlist alebo repertoár, resp. zoznam použitých diel vyplnený v zmysle ustanovenia § 168, ods. 3 Autorského zákona. 

 

Za nesprávne, neúplné a/alebo nepravdivé uvedené údaje o použití hudobných diel v Licenčnej zmluve sa považujú nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje o skutočnostiach dôležitých pre stanovenie autorskej odmeny, najmä nepravdivé údaje o spôsobe a rozsahu či účele použitia hudobných diel, kapacite 
priestoru, kde sa podujatie koná, o cenách vstupného, o použitých hudobných dielach a pod. 
  

mailto:produkcie@soza.sk


Strana 21 z 21 

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ PRE PRÁVA K HUDOBNÝM DIELAM, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, tel: 02/50 20 27 25 - 8, fax: 02/50 20 27 87 e-mail: produkcie@soza.sk 

2. Autorská odmena 

2.1. Základná sadzba autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na používanie chránených hudobných diel je stanovená: 
a) v závislosti od maximálnej kapacity miesta konania podujatia a výšky priemerného vstupného na podujatie/použitie  

alebo  
b) paušálnou sadzbou pre konkrétny typ podujatia/použitia   

podľa bodu 2.4 a nasledujúcich tohto Sadzobníka. 

Autorská odmena je stanovená bez ohľadu na konečnú podobu dramaturgie podujatia, t. j. celkový počet použitých diel. 

Ustanovenie o autorskej odmene stanovenej v závislosti od maximálnej kapacity miesta konania podujatia (miesta použitia hudobných diel) a výšky 
priemerného vstupného je v grafickej podobe vyjadrené v  tabuľke nižšie – autorská odmena je vždy uvedená v bunke, ktorá je na priesečníku príslušnej 
kapacity a priemerného vstupného. 

Príklad: Priemerné vstupné na podujatie je 3,50 €, maximálna kapacita priestoru je 370 miest, autorská odmena je 77,00 € plus DPH. 

Ilustračná tabuľka: (pre konkrétne podujatie/použitie je nutné použiť príslušnú tabuľku podľa bodu 2.4 a nasledujúcich tohto Sadzobníka) 

 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 
  

0,00 – 1,00 1,01 – 1,50 1,51–2,00 2,01–2,50 2,51–3,00 3,01–4,00 4,01–5,00 5,01–6,00 6,01–7,00 7,01–8,00 8,01–9,00 9,01 – 10,00

50 8,00 10,00 14,00 18,00 22,00 28,00 36,00 44,00 52,00 60,00 68,00 76,00

100 10,00 12,50 17,50 22,50 27,50 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00

150 13,00 16,30 22,80 29,30 35,80 45,50 58,50 71,50 84,50 97,50 110,50 123,50

200 15,00 18,80 26,30 33,80 41,30 52,50 67,50 82,50 97,50 112,50 127,50 142,50

250 18,00 22,50 31,50 40,50 49,50 63,00 81,00 99,00 117,00 135,00 153,00 171,00

300 20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00

400 22,00 27,50 38,50 49,50 60,50 77,00 99,00 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00

500 25,00 31,30 43,80 56,30 68,80 87,50 112,50 137,50 162,50 187,50 212,50 237,50

600 28,00 35,00 49,00 63,00 77,00 98,00 126,00 154,00 182,00 210,00 238,00 266,00

700 31,00 38,80 54,30 69,80 85,30 108,50 139,50 170,50 201,50 232,50 263,50 294,50

Priemerné vstupné v € od – do

Kapacita 

do
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2.2  Priemerné vstupné  

Na výpočet priemerného vstupného sú aplikované nasledovné pravidlá vo vzájomnej súvislosti: 

 Priemerné vstupné sa vypočíta ako podiel súčtu súm vyberaných ako jednotlivé druhy vstupného a počtu týchto druhov (vrátane „osobitných“ druhov 
vstupeniek ako napr. vstupenky pre partnerov, VIP vstupenky, voľné vstupenky a pod.), pričom výsledné číslo sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. 

Priemerné vstupné = (vstupné č. 1 + vstupné č. 2 + vstupné č. 3 + ... + vstupné č. x)/(celkový počet druhov vstupného), pričom výsledné číslo sa 
zaokrúhli na dve desatinné miesta.  

 Na účely výpočtu priemerného vstupného je možné zhodnú sumu (hodnotu) jednotlivých druhov vstupného započítať do priemerného vstupného len 
jeden raz. 

 Pri výpočte priemerného vstupného nebude brané do úvahy vstupné s nižšou hodnotou, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného. Vstupné s nižšou 
hodnotou, ako je 25 % z ceny najdrahšieho vstupného, bude nahradené vstupným v hodnote 25 % z ceny najdrahšieho vstupného. Pokiaľ 25 % z ceny 
najdrahšieho vstupného je nižšie ako suma minimálneho vstupného 1,00 € (slovom: jedno euro), bude braná do úvahy hodnota minimálneho vstupného. 

 Ak je vstupné alebo niektorý z jeho druhov:  
 stanovené ako dobrovoľné,  

 stanovené ako nulové alebo 

 nižšie ako 1,00 € na osobu, 

pri výpočte priemeru sú tieto druhy vstupného nahradené hodnotou minimálneho vstupného v sume 1,00 € (slovom: jedno euro). Pokiaľ takto stanovené 
minimálne vstupné je nižšie, ako je 25% z ceny najdrahšieho vstupného, bude nahradené vstupným v hodnote 25 % ceny z najdrahšieho vstupného. 
Výnimku z tohto pravidla tvoria podujatia uvedené v nasledujúcom odseku.  

 Pri podujatiach ako napríklad firemné podujatia, firemné oslavy, plesy, promo akcie a pod., pri ktorých vstupné nie je vyberané, alebo pri podujatiach na 
pozvánky sú základom pre výpočet vstupného náklady používateľa na prenájom miestnosti (priestoru) vrátane nákladov na organizovanie a uskutočnenie 
podujatia s hudobnou produkciou (napr. náklady na honorár účinkujúcich umelcov – spevák, hudobná a tanečná skupina, DJ atď.). Suma týchto nákladov sa 
vydelí najvyšším počtom osôb, ktorý miestnosť (priestor) pojme. Ak používateľ neposkytne údaje o výške vyberaného vstupného (resp. nákladoch), autorská 
odmena je vypočítaná z minimálnej výšky vstupného 16,60 € (slovom: šestnásť eur šesťdesiat centov) na osobu. 

 Pokiaľ je súčasťou vyberaného vstupného na určité podujatie aj konzumné, na účely výpočtu priemerného vstupného je východiskom suma 
vyberaného vstupného na príslušné podujatie po odrátaní konzumného, minimálne však suma vo výške 50 % z vyberaného vstupného. To platí bez ohľadu 
na označenie vyberaného vstupného. V prípade, že takto vypočítané vstupné je nižšie ako 1,00 € (slovom: jedno euro), autorská odmena je vypočítaná 
z minimálneho vstupného 1,00 € (slovom: jedno euro) za osobu. Takto vypočítané vstupné je pokladané za samostatný druh vstupenky. 

 Ak sa na viacdenné podujatie vyberá viacero druhov vstupného formou rôznych vstupeniek (napr. trojdňová, dvojdňová a jednodňová vstupenka 
a pod.), je na určenie priemerného vstupného použitý nasledovný postup: 

1. najskôr sú určené sumy jednodňového vstupného – každý druh vstupného je vydelený počtom dní, na ktorý je určený,  

2. následne je z takto vypočítaných súm jednodňového vstupného vypočítaný aritmetický priemer v zmysle vyššie uvedených podmienok,  

3. aritmetický priemer je základom pre výpočet autorskej odmeny za každý deň podujatia. 
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2.3  Kapacita  
priestoru v Sadzobníku je určená ako maximálna kapacita priestoru, kde sa hudobná produkcia uskutočňuje, čiže maximálny počet osôb povolený pre 
priestor konania hudobnej produkcie (miesto použitia hudobných diel) (určený kolaudačným alebo obdobným úradným rozhodnutím). 

Ak nie je možné kapacitu určiť vyššie uvedeným spôsobom (napr. pri voľnom priestranstve), maximálnu kapacitu predstavujú 2 osoby na 1 m2 celkovej 
plochy priestoru. Ak sa hudobná produkcia uskutočňuje v priestore väčšom, ako je uvedené v tabuľkách Sadzobníka, postupuje sa podľa príslušnej 
sadzby uvedenej na konci tabuľky. Kvôli stanoveniu autorskej odmeny formou paušálu v priestore prevyšujúcom kapacitu uvedenú v Sadzobníku sa 
paušálne sadzby spočítavajú. 

Pri hudobných produkciách uskutočňovaných len v časti priestorových celkov (areálov, hál, hľadísk a pod.) je možné uplatňovať na výpočet autorskej 
odmeny iba kapacitu vopred vymedzenej časti. Predpokladom tohto postupu je súčasné splnenie nasledovných podmienok: 

 používateľ doručil SOZA 2x podpísaný návrh Licenčnej zmluvy v dostatočnom časovom predstihu pred začatím používania chránených hudobných diel, 
resp. odoslal v dostatočnom časovom predstihu pred začatím používania chránených hudobných diel elektronickú žiadosť o udelenie licencie 
prostredníctvom webovej stránky SOZA;  

 obmedzenie kapacity je doručené a preukázané SOZA najneskôr pred uskutočnením hudobnej produkcie s uvedením konkrétnych dôvodov obmedzenia, 
ako aj s preukázaním uskutočnených opatrení znemožňujúcich, aby sa na hudobnej produkcii zúčastnilo viac než vymedzený počet účastníkov;  

 potvrdenie prevádzkovateľa priestoru o tomto obmedzení maximálnej kapacity.  
Ak je však hoci aj dodatočne zistené, že skutočný počet účastníkov hudobnej produkcie bol vyšší než obmedzená maximálna kapacita, na vysporiadanie 
práv SOZA budú použité príslušné ustanovenia tohto Sadzobníka.  

2.4 Doplňujúce ustanovenia a sadzby pre osobitné typy použitia/podujatia 
Obsah: 

2.4.1 Verejné súťažné a exhibičné podujatia 

2.4.2 Súťažné podujatie s priebežným podkresovým použitím hudby  

2.4.3 Verejná projekcia audiovizuálnych záznamov  

2.4.4 Lekcie kondičného cvičenia  

2.4.5 Tanečné kurzy  

2.4.6 Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného 

2.4.7 Koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve bez vstupného 

2.4.8 Reprodukovaná hudba na voľnom priestranstve bez vstupného (napr. tanečné vystúpenie, šou, zábava) 

2.4.9 Cirkusová produkcia s použitím hudby (mobilné šapito) a podobné 

2.4.10 Erotické vystúpenie (striptíz) a pod. 

2.4.11 Módna, kadernícka, vizážistická a podobná prehliadka/súťaž s použitím hudby 

2.4.12 Reklamný stánok s predvádzaním produktov (napr. na podporu značky, predaja, kampane a pod.) 

2.4.13 Verejné zhromaždenie, sprievod, defilé s použitím hudby 

2.4.14 Hudba predvádzaná výkonným umelcom ako hudobná kulisa bez tanca v gastronomickom zariadení (napr. v hotelovej reštaurácii, kaviarni a 
pod.) bez vstupného 

2.4.15 Reprodukovaná hudba v rámci recepcie, koktailu, banketu a podobných spoločenských podujatí  

2.4.16 Hudba na vernisáži umeleckej alebo vzdelávacej výstavy, v rámci prestávok počas konferencií, prednášok a pod. 

2.4.17 Reprodukovaná hudba na komerčnej výstave 
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2.4.1 Verejné súťažné a exhibičné podujatia  

Za verejné súťažné a exhibičné podujatia sa považujú podujatia podmienené použitím hudby ako neoddeliteľnej a podstatnej súčasti celej športovej akcie (napr. 
súťaže spoločenských tancov, majstrovstvá v krasokorčuľovaní, vystúpenia v synchronizovanom plávaní, aerobikové maratóny, umelecká gymnastika a pod.). 

 
 

 
 Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 

V prípade, že kapacita hudobnej produkcie a súčasne priemerné vstupné sú vyššie ako je uvedené v tabuľke (t.z., že priemerné vstupné je viac ako 35,- € a súčasne 

kapacita presahuje 1 000 osôb), autorská odmena bude stanovená analogicky matematickým vzorcom použitým v tabuľke. Pre určenie kalkulácie v takomto prípade 

kontaktujte SOZA.  

0,00 – 1,00 1,01 – 1,50 1,51 – 2,00 2,01 – 2,50 2,51 – 3,00 3,01 – 4,00 4,01 – 5,00 5,01 – 6,00 6,01 – 7,00 7,01 – 8,00 8,01 – 9,00 9,01 – 10,00

100 10,00 12,50 17,50 22,50 27,50 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00

200 12,00 15,00 21,00 27,00 33,00 42,00 54,00 66,00 78,00 90,00 102,00 114,00

300 14,00 17,50 24,50 31,50 38,50 49,00 63,00 77,00 91,00 105,00 119,00 133,00

400 16,00 20,00 28,00 36,00 44,00 56,00 72,00 88,00 104,00 120,00 136,00 152,00

500 18,00 22,50 31,50 40,50 49,50 63,00 81,00 99,00 117,00 135,00 153,00 171,00

600 20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00

700 22,00 27,50 38,50 49,50 60,50 77,00 99,00 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00

800 24,00 30,00 42,00 54,00 66,00 84,00 108,00 132,00 156,00 180,00 204,00 228,00

900 26,00 32,50 45,50 58,50 71,50 91,00 117,00 143,00 169,00 195,00 221,00 247,00

1 000 28,00 35,00 49,00 63,00 77,00 98,00 126,00 154,00 182,00 210,00 238,00 266,00

20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00

Kapacita 

do

Priemerné vstupné v € od – do

Za každých ďalších začatých 1 000 miest sa pripočíta

10,01–12,00 12,01–14,00 14,01–16,00 16,01–18,00 18,01–20,00 20,01–22,00 22,01–24,00 24,01–26,00 26,01–28,00 28,01–30,00 30,01–35,00

100 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00 210,00 230,00 250,00 270,00 290,00 325,00 50,00

200 132,00 156,00 180,00 204,00 228,00 252,00 276,00 300,00 324,00 348,00 390,00 60,00

300 154,00 182,00 210,00 238,00 266,00 294,00 322,00 350,00 378,00 406,00 455,00 70,00

400 176,00 208,00 240,00 272,00 304,00 336,00 368,00 400,00 432,00 464,00 520,00 80,00

500 198,00 234,00 270,00 306,00 342,00 378,00 414,00 450,00 486,00 522,00 585,00 90,00

600 220,00 260,00 300,00 340,00 380,00 420,00 460,00 500,00 540,00 580,00 650,00 100,00

700 242,00 286,00 330,00 374,00 418,00 462,00 506,00 550,00 594,00 638,00 715,00 110,00

800 264,00 312,00 360,00 408,00 456,00 504,00 552,00 600,00 648,00 696,00 780,00 120,00

900 286,00 338,00 390,00 442,00 494,00 546,00 598,00 650,00 702,00 754,00 845,00 130,00

1 000 308,00 364,00 420,00 476,00 532,00 588,00 644,00 700,00 756,00 812,00 910,00 140,00

220,00 260,00 300,00 340,00 380,00 420,00 460,00 500,00 540,00 580,00 650,00

Za každých 

ďalších 

začatých 5,00 € 

sa pripočíta

Priemerné vstupné v € od – do

Za každých ďalších začatých 1 000 miest sa pripočíta

Kapacita 

do
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2.4.2 Súťažné podujatie s priebežným podkresovým použitím hudby 

Za súťažné podujatie s priebežným podkresovým použitím hudby sa považuje podujatie nepodmienené použitím hudby, hudba tvorí doplnkovú funkciu 
programu podujatia a nie je jeho podstatnou súčasťou (športové zápasy – napr. futbal, hokej, volejbal, hádzaná, bežecký maratón a pod.). Uvedené 
vymedzenie neplatí pre firemné podujatia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 
V prípade, že kapacita hudobnej produkcie a súčasne priemerné vstupné sú vyššie ako je uvedené v tabuľke (t.z., že priemerné vstupné je viac ako 35,- € a súčasne 
kapacita presahuje 1 000 osôb), autorská odmena bude stanovená analogicky matematickým vzorcom použitým v tabuľke. Pre určenie kalkulácie v takomto prípade 
kontaktujte SOZA. 

0,00 – 1,00 1,01 – 1,50 1,51 – 2,00 2,01 – 2,50 2,51 – 3,00 3,01 – 4,00 4,01 – 5,00 5,01 – 6,00 6,01 – 7,00 7,01 – 8,00 8,01 – 9,00 9,01 – 10,00

100 7,00 8,80 12,30 15,80 19,30 24,50 31,50 38,50 45,50 52,50 59,50 66,50

200 9,00 11,30 15,80 20,30 24,80 31,50 40,50 49,50 58,50 67,50 76,50 85,50

300 11,00 13,80 19,30 24,80 30,30 38,50 49,50 60,50 71,50 82,50 93,50 104,50

400 13,00 16,30 22,80 29,30 35,80 45,50 58,50 71,50 84,50 97,50 110,50 123,50

500 14,00 17,50 24,50 31,50 38,50 49,00 63,00 77,00 91,00 105,00 119,00 133,00

600 16,00 20,00 28,00 36,00 44,00 56,00 72,00 88,00 104,00 120,00 136,00 152,00

700 18,00 22,50 31,50 40,50 49,50 63,00 81,00 99,00 117,00 135,00 153,00 171,00

800 20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00

900 22,00 27,50 38,50 49,50 60,50 77,00 99,00 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00

1 000 24,00 30,00 42,00 54,00 66,00 84,00 108,00 132,00 156,00 180,00 204,00 228,00

5,00 6,30 8,80 11,30 13,80 17,50 22,50 27,50 32,50 37,50 42,50 47,50

Kapacita 

do

Priemerné vstupné v € od – do

Za každých ďalších začatých 1 000 miest sa pripočíta

10,01–12,00 12,01–14,00 14,01–16,00 16,01–18,00 18,01–20,00 20,01–22,00 22,01–24,00 24,01–26,00 26,01–28,00 28,01–30,00 30,01–35,00

100 77,00 91,00 105,00 119,00 133,00 147,00 161,00 175,00 189,00 203,00 227,50 35,00

200 99,00 117,00 135,00 153,00 171,00 189,00 207,00 225,00 243,00 261,00 292,50 45,00

300 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00 231,00 253,00 275,00 297,00 319,00 357,50 55,00

400 143,00 169,00 195,00 221,00 247,00 273,00 299,00 325,00 351,00 377,00 422,50 65,00

500 154,00 182,00 210,00 238,00 266,00 294,00 322,00 350,00 378,00 406,00 455,00 70,00

600 176,00 208,00 240,00 272,00 304,00 336,00 368,00 400,00 432,00 464,00 520,00 80,00

700 198,00 234,00 270,00 306,00 342,00 378,00 414,00 450,00 486,00 522,00 585,00 90,00

800 220,00 260,00 300,00 340,00 380,00 420,00 460,00 500,00 540,00 580,00 650,00 100,00

900 242,00 286,00 330,00 374,00 418,00 462,00 506,00 550,00 594,00 638,00 715,00 110,00

1 000 264,00 312,00 360,00 408,00 456,00 504,00 552,00 600,00 648,00 696,00 780,00 120,00

55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 105,00 115,00 125,00 135,00 145,00 162,50

Za každých ďalších začatých 1 000 miest sa pripočíta

Kapacita 

do

Za každých 

ďalších 

začatých 5,00 € 

sa pripočíta

Priemerné vstupné v € od – do

mailto:produkcie@soza.sk


Strana 26 z 26 

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ PRE PRÁVA K HUDOBNÝM DIELAM, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, tel: 02/50 20 27 25 - 8, fax: 02/50 20 27 87 e-mail: produkcie@soza.sk 

0,00 – 1,00 1,01 –1,50 1,51 – 2,00 2,01 – 2,50 2,51 – 3,00 3,01 – 4,00 4,01 – 5,00 5,01 – 6,00 6,01 – 7,00 7,01 – 8,00 8,01 – 9,00 9,01 – 10,00

100 8,00 10,00 14,00 18,00 22,00 28,00 36,00 44,00 52,00 60,00 68,00 76,00

200 10,00 12,50 17,50 22,50 27,50 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00

300 12,00 15,00 21,00 27,00 33,00 42,00 54,00 66,00 78,00 90,00 102,00 114,00

400 14,00 17,50 24,50 31,50 38,50 49,00 63,00 77,00 91,00 105,00 119,00 133,00

500 16,00 20,00 28,00 36,00 44,00 56,00 72,00 88,00 104,00 120,00 136,00 152,00

600 18,00 22,50 31,50 40,50 49,50 63,00 81,00 99,00 117,00 135,00 153,00 171,00

700 20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00

800 22,00 27,50 38,50 49,50 60,50 77,00 99,00 121,00 143,00 165,00 187,00 209,00

900 24,00 30,00 42,00 54,00 66,00 84,00 108,00 132,00 156,00 180,00 204,00 228,00

1 000 26,00 32,50 45,50 58,50 71,50 91,00 117,00 143,00 169,00 195,00 221,00 247,00

2,00 2,50 3,50 4,50 5,50 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00

Za každých ďalších začatých 100 miest sa pripočíta

Kapacita 

do

Priemerné vstupné v € od – do

10,01–12,00 12,01–14,00 14,01–16,00 16,01–18,00 18,01–20,00 20,01–22,00 22,01–24,00 24,01–26,00 26,01–28,00 28,01–30,00 30,01–35,00

100 88,00 104,00 120,00 136,00 152,00 168,00 184,00 200,00 216,00 232,00 260,00 40,00

200 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00 210,00 230,00 250,00 270,00 290,00 325,00 50,00

300 132,00 156,00 180,00 204,00 228,00 252,00 276,00 300,00 324,00 348,00 390,00 60,00

400 154,00 182,00 210,00 238,00 266,00 294,00 322,00 350,00 378,00 406,00 455,00 70,00

500 176,00 208,00 240,00 272,00 304,00 336,00 368,00 400,00 432,00 464,00 520,00 80,00

600 198,00 234,00 270,00 306,00 342,00 378,00 414,00 450,00 486,00 522,00 585,00 90,00

700 220,00 260,00 300,00 340,00 380,00 420,00 460,00 500,00 540,00 580,00 650,00 100,00

800 242,00 286,00 330,00 374,00 418,00 462,00 506,00 550,00 594,00 638,00 715,00 110,00

900 264,00 312,00 360,00 408,00 456,00 504,00 552,00 600,00 648,00 696,00 780,00 120,00

1 000 286,00 338,00 390,00 442,00 494,00 546,00 598,00 650,00 702,00 754,00 845,00 130,00

22,00 26,00 30,00 34,00 38,00 42,00 46,00 50,00 54,00 58,00 65,00

Za každých ďalších začatých 100 miest sa pripočíta

Priemerné vstupné v € od – do

Kapacita 

do

Za každých 

ďalších 

začatých 5,00 € 

sa pripočíta

2.4.3 Verejná projekcia audiovizuálnych záznamov 

Základná sadzba autorskej odmeny za verejnú projekciu audiovizuálnych záznamov je určená pre jednorazové nepravidelné alebo sezónne verejné 
vykonanie audiovizuálnych záznamov ako napr. filmov či dokumentov a pod. (napr. premietanie filmu v amfiteátri, kaviarni, divadle, na námestí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 
V prípade, že kapacita hudobnej produkcie a súčasne priemerné vstupné sú vyššie ako je uvedené v tabuľke (t.z., že priemerné vstupné je viac ako 35,- € a súčasne 
kapacita presahuje 1 000 osôb), autorská odmena bude stanovená analogicky matematickým vzorcom použitým v tabuľke. Pre určenie kalkulácie v takomto prípade 
kontaktujte SOZA. 
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2.4.4 Lekcie kondičného cvičenia  

Za lekciu kondičného cvičenia sa nepovažujú podujatia nadväzujúce na tieto lekcie (ako napr. exhibičné vystúpenia, aerobikové či iné maratóny, 
propagačné podujatie a pod.). Na tento typ podujatia sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o zľavách v bode 7 tohto Sadzobníka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude 

pripočítaná zákonná sadzba DPH. 

 

2.4.5 Tanečné kurzy  

Za tanečný kurz sa nepovažujú podujatia nadväzujúce na tieto kurzy (ako napr. exhibičné vystúpenia, plesy, milongy, tanečné zábavy, propagačné 
podujatie a pod.). Na tento typ podujatia sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o zľavách v bode 7 tohto Sadzobníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude 

pripočítaná zákonná sadzba DPH.  

Priemerné vstupné do 2,00 €

Priemerné vstupné od 2,01 do 4,00 €

Priemerné vstupné nad 4,00 €

1,00 €/za lekciu

2,00 €/za lekciu

3,00 €/za lekciu

Lekcia kondičného cvičenia – jednorazovo

Priemerné vstupné do 4,00 €

Priemerné vstupné od 4,01 do 6,00 €

Priemerné vstupné nad 6,00 €

Tanečné kurzy – jednorazovo

2,00 €/za lekciu

3,00 €/za lekciu

4,00 €/za lekciu

Minimálne 50 hodín mesačne, max. 100 hodín mesačne ročne

Priemerné vstupné do 4,00 € 100,00 € 1 000,00 €

Priemerné vstupné od 4,01 do 6,00 € 150,00 € 1 500,00 €

Priemerné vstupné nad 6,00 € 200,00 € 2 000,00 €

Minimálne 101 hodín mesačne, max.250 hodín mesačne ročne

Priemerné vstupné do 4,00 € 202,00 € 2 020,00 €

Priemerné vstupné od 4,01 do 6,00 € 303,00 € 3 030,00 €

Priemerné vstupné nad 6,00 € 404,00 € 4 030,00 €

Minimálne 251 hodín mesačne a viac mesačne ročne

Priemerné vstupné do 4,00 € 502,00 € 5 020,00 €

Priemerné vstupné od 4,01 do 6,00 € 753,00 € 7 530,00 €

Priemerné vstupné nad 6,00 € 1 004,00 € 10 040,00 €

Tanečné kurzy – pravidelne

Minimálne 50 hodín mesačne, max. 100 hodín mesačne ročne

Priemerné vstupné do 2,00 € 50,00 € 500,00 €

Priemerné vstupné od 2,01 do 4,00 € 100,00 € 1 000,00 €

Priemerné vstupné nad 4,00 € 150,00 € 1 500,00 €

Minimálne 101 hodín mesačne, max.250 hodín mesačne ročne

Priemerné vstupné do 2,00 € 101,00 € 1 010,00 €

Priemerné vstupné od 2,01 do 4,00 € 202,00 € 2 020,00 €

Priemerné vstupné nad 4,00 € 303,00 € 3 030,00 €

Minimálne 251 hodín mesačne a viac mesačne ročne

Priemerné vstupné do 2,00 € 251,00 € 2 510,00 €

Priemerné vstupné od 2,01 do 4,00 € 502,00 € 5 020,00 €

Priemerné vstupné nad 4,00 € 753,00 € 7 530,00 €

Lekcia kondičného cvičenia – pravidelne
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2.4.6 Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného 

Za kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného sú považované najmä podujatia typu 
vinobranie, jarmok, dožinky, výročia obce, trhy a pod. Za takéto podujatie sa nepovažuje podujatie určené na podporu značky, propagačné podujatie 
obchodnej spoločnosti, značky, tovaru alebo služieb či akékoľvek firemné podujatie. 

Základná sadzba autorskej odmeny: 100,00 € deň plus DPH/podujatie v meste 

 67,00 € deň plus DPH/podujatie v obci 

2.4.7 Koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve bez vstupného 

Základná sadzba autorskej odmeny: 50,00 € hod. plus DPH/koncert v meste 

 34,00 € hod. plus DPH/koncert v obci 

2.4.8 Reprodukovaná hudba na voľnom priestranstve bez vstupného (napr. tanečné vystúpenie, šou, zábava) 

Základná sadzba autorskej odmeny: 34,00 € hod. plus DPH/podujatie v meste 

 22,00 € hod. plus DPH/podujatie v obci 

2.4.9 Cirkusová produkcia s použitím hudby (mobilné šapito) a pod. 

Základná sadzba autorskej odmeny za cirkusovú produkciu s použitím hudby je určená pre pravidelné mesačné alebo sezónne vystúpenia.  
Za cirkusovú produkciu podľa tejto základnej sadzby sa nepovažujú jednorazové podujatia. 

Na tento typ produkcie sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o zľavách v bode 7 tohto Sadzobníka. 
 

 

 

 

 

 

 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 

2.4.10  Erotické vystúpenie (striptíz) a pod. 

    Základná sadzba autorskej odmeny: 15,00 € plus DPH/vystúpenie do 20 minút 
  

Kapacita mesačne sezónne

1 –  300 miest 100,00 € 500,00 €

301 –  500 miest 235,00 € 1 000,00 €

501 –  700 miest 333,00 € 1 660,00 €

701 –  1 000 miest 400,00 € 2 325,00 €

Cirkusová produkcia
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2.4.11 Módna, kadernícka, vizážistická a podobná prehliadka/súťaž s použitím hudby 

Základná sadzba autorskej odmeny: 80,00 € plus DPH/1 prehliadka/súťaž 

2.4.12 Reklamný stánok s predvádzaním produktov (napr. na podporu značky, predaja, kampane a pod.) 

Základná sadzba autorskej odmeny: 40,00 € plus DPH/deň do 2 m2 
 70,00 € plus DPH/deň nad 2 m2 

2.4.13 Verejné zhromaždenie, sprievod, defilé s použitím hudby 

Základná sadzba autorskej odmeny: 40,00 € plus DPH deň/podujatie v meste 
 27,00 € plus DPH deň/podujatie v obci 

2.4.14 Hudba predvádzaná výkonným umelcom ako hudobná kulisa bez tanca v gastronomickom zariadení (napr. v hotelovej reštaurácii, kaviarni a 
pod.) bez vstupného 

Základná sadzba autorskej odmeny: 5,00 € plus DPH/deň 

2.4.15 Reprodukovaná hudba v rámci recepcie, koktailu, banketu a podobných spoločenských podujatí  

Základná sadzba autorskej odmeny: 50,00 € plus DPH/podujatie 

2.4.16 Hudba na vernisáži umeleckej alebo vzdelávacej výstavy, v rámci prestávok počas konferencií, prednášok a pod. 

Základná sadzba autorskej odmeny: 10,00 € plus DPH/podujatie 

2.4.17 Reprodukovaná hudba na komerčnej výstave 

Základná sadzba autorskej odmeny: 34,00 € plus DPH/deň 1 – 1 000 m2 výstavnej plochy 
 83,00 € plus DPH/deň 1 001 – 3 000 m2 výstavnej plochy 
 133,00 € plus DPH/deň 3 001   a viac m2 výstavnej plochy 
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3. Kolektívne a rámcové licenčné zmluvy  

a) S právnickými osobami, ktoré združujú používateľov, ktorí používajú chránené diela v značnom rozsahu, je možné dohodnúť osobitné podmienky 
udeľovania súhlasu na použitie chránených hudobných diel formou kolektívnej licenčnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 77 Autorského zákona.  

b) S používateľom, ktorý používa chránené diela v značnom rozsahu, je možné dohodnúť rámcovú licenčnú zmluvu. 

4. Iné použitia hudobných diel  

V prípade, že používateľ má záujem použiť chránené hudobné diela iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Sadzobníku, má povinnosť vopred písomne 
požiadať SOZA o oznámenie príslušnej sadzby autorskej odmeny, ktorá bude stanovená SOZA analógiou s platným Sadzobníkom. 

5. Použitie chránených hudobných diel bez licencie 

Vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z neoprávneného použitia hudobných diel: 

V prípade neoprávneného zásahu alebo hrozby zásahu do autorských práv fyzickou alebo právnickou osobou neoprávnene používajúcou hudobné diela 
(či už z dôvodu neuzatvorenia licenčnej zmluvy alebo z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdivých údajov pri uzatvorení licenčnej 
zmluvy), je SOZA oprávnená uplatniť si voči tejto osobe nároky vyplývajúce z príslušných ustanovení Autorského zákona (§ 58, ods. 1 Autorského zákona), 
ako aj súvisiacich právnych predpisov (Občiansky zákonník), a to až do výšky dvojnásobku základnej autorskej odmeny. Tieto nároky budú vyčíslené 
v  súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. 

6. Zľavy  

6.1 Množstvové zľavy 

Používateľovi, ktorý je usporiadateľom viacerých podujatí a súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:  

1. doručí SOZA elektronickú žiadosť o udelenie súhlasu/licencie prostredníctvom webovej stránky SOZA, resp. doručí vopred 2x návrh Licenčnej 
zmluvy pred začatím používania hudobných diel a presne a úplne špecifikuje všetky podujatia;  

2. má dobrú platobnú disciplínu;  

3. doručí písomnú žiadosť o udelenie zľavy najneskôr spolu s elektronickou žiadosťou o udelenie súhlasu/licencie, resp. najneskôr s návrhom Licenčnej 
zmluvy; 

môže SOZA poskytnúť zľavu z autorskej odmeny nasledovne: 

  10 a viac podujatí =   2 % 

  20 a viac podujatí =   4 % 

  50 a viac podujatí =   6 % 

100 a viac podujatí = 10 % 
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Na žiadosť zaslanú neskôr, ako je uvedené v podmienke č. 3, nebude prihliadané. 

Faktúra bude po splnení týchto podmienok a udelení zľavy vystavená vo výške základnej autorskej odmeny zníženej o množstvovú zľavu. 
Autorská odmena na základe Licenčnej zmluvy uzavretej na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov bude fakturovaná kvartálne v mesiaci nasledujúcom po 
skončení kalendárneho štvrťroku v nadväznosti na množstvo podujatí uskutočnených v danom kalendárnom štvrťroku. V takomto prípade sa pre účely 
udelenia množstvovej zľavy posudzuje celkový počet podujatí zazmluvnených jednou Licenčnou zmluvou a na každej kvartálnej faktúre bude odrátaná 
príslušná množstvová zľava len zo sumy príslušnej štvrťročnej faktúry, tzn. množstvová zľava bude poskytovaná postupne pri každej kvartálnej faktúre. 

6.2 Generálne zľavy 

V prípade podujatí so živou hudbou používateľovi, ktorý spĺňa súčasne všetky nasledovné podmienky:  

1. doručí SOZA elektronickú žiadosť o udelenie súhlasu/licencie prostredníctvom webovej stránky SOZA, resp. doručí vopred 2x návrh Licenčnej 
zmluvy pred začatím používania hudobných diel (tzn. najneskôr v deň podujatia); 

2. má dobrú platobnú disciplínu; 

3. uhradí príslušnú faktúru v lehote jej splatnosti; 

4. v prípade podujatia so „živou“ hudbou (resp. kombinovanou hudobnou produkciou) doručí zoznam živo predvedených hudobných diel v lehote do 15 
kalendárnych dní po uskutočnení podujatia vyplnený v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona; 

5. doručí písomnú žiadosť SOZA o udelenie zľavy najneskôr v lehote splatnosti príslušnej faktúry; 

môže SOZA poskytnúť zľavu až do výšky 30 % základnej sadzby autorskej odmeny (ďalej len „Generálna zľava“).  

Na žiadosť o zľavu doručenú po lehote uvedenej v bode č. 5 nebude prihliadané. 

Prípadná udelená zľava bude dodatočne dobropisovaná z uhradenej faktúry za predmetné podujatie.  

V prípade udelenia súhlasu/licencie na viacero podujatí sa každé podujatie (samostatná položka na faktúre) posudzuje samostatne.  

Rozhodným obdobím pre posúdenie a vyhodnotenie možnosti udelenia Generálnej zľavy je obdobie, ktoré: 

 sa začína najskôr dňom vystavenia faktúry autorskej odmeny vzťahujúcej sa na príslušné podujatie (prípadne viaceré podujatia) so živou hudbou, 
resp. kombinovanou hudobnou produkciou (tzn. podujatie, na ktorom bola použitá živá aj reprodukovaná hudba), ktoré je nahlásené vopred, a  

 končí sa najneskôr 30. kalendárnym dňom po dni konania podujatia (v prípade viacerých podujatí po dni konania posledného podujatia) alebo 
posledným dňom doby splatnosti faktúry, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.  

 

Autorská odmena na základe licenčnej zmluvy uzavretej na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov bude fakturovaná kvartálne v mesiaci nasledujúcom po skončení 
kalendárneho štvrťroku. V takomto prípade sa pre účely udelenia generálnej zľavy posudzuje splnenie kritérií pre jej udelenie samostatne voči každej 
takejto kvartálnej faktúre.  

Ustanovenie o rozhodnom období pre posúdenie možnosti udelenia Generálnej zľavy nemá vplyv na podmienky uvedené v bodoch č. 1 až 5 vyššie. 

Ustanovenie o rozhodnom období nezakladá povinnosť SOZA oznámiť používateľovi výsledok posúdenia a vyhodnotenia možnosti udelenia Generálnej 
zľavy bezprostredne po skončení rozhodného obdobia. SOZA v prípade splnenia podmienok pre udelenie Generálnej zľavy pošle používateľovi dobropis 
faktúry v primeranej dobe po poslednom dni rozhodného obdobia. 

Ak zoznam predvedených hudobných diel uvedený v podmienke č. 4 nie je vyplnený v zmysle Autorského zákona, používateľ stráca možnosť na 
udelenie zľavy. 
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Ak sa dodatočne zistí (napr. na základe reklamácie autora), že doručený zoznam predvedených hudobných diel, na základe ktorého bola udelená zľava, 
je nepravdivý, neúplný alebo inak obsahovo nesprávny, používateľ je povinný sumu vo výške udelenej zľavy vrátiť, resp. doplatiť SOZA. 

V prípade podujatí s reprodukovanou hudbou po splnení vyššie uvedených podmienok, okrem dodania zoznamu predvedených hudobných diel podľa 
podmienky č. 4, môže SOZA na základe žiadosti používateľa poskytnúť zľavu až do výšky 20 % základnej sadzby autorskej odmeny. Prípadná udelená 
zľava bude dodatočne dobropisovaná z uhradenej faktúry za predmetné podujatie. 

Ak používateľ nesplní čo i len jednu z uvádzaných podmienok na poskytnutie generálnych zliav, stráca možnosť na udelenie zľavy. 

6.3 Množstvovú a Generálnu zľavu možno kombinovať, resp. pri splnení všetkých podmienok je možné poskytnúť oba druhy zliav vo vzťahu k udelenému 
súhlasu/licencii vyplývajúcemu/vyplývajúcej zo zmluvy a k jednému usporiadateľovi. V prípade splnenia podmienok na udelenie oboch druhov zliav je 
Generálna zľava vypočítaná zo sumy zníženej o Množstvovú zľavu.  

Ak má usporiadateľ záujem o Generálnu zľavu, poskytnutie množstvovej zľavy nemá vplyv na povinnosť usporiadateľa splniť podmienky uvedené v bode 
6.2 Sadzobníka. V prípade udelenia súhlasu na viacero podujatí sa každé podujatie (samostatná položka na faktúre) posudzuje samostatne, avšak 
s posúdením možnosti udelenia Generálnej zľavy sa v takomto prípade čaká do uplynutia doby 15 dní po poslednom podujatí so živou hudbou, resp. 
kombinovanou hudbou, ktoré je nahlásené vopred (zároveň platí, že faktúra musí byť uhradená v lehote splatnosti). 

6.4 Uvedený systém zliav platí pre všetky spôsoby použitia/typy podujatí v tomto Sadzobníku, pokiaľ nie je pri konkrétnom spôsobe použitia/type podujatia 
uvedené inak. 

7. Minimálna fakturovaná suma  

Minimálna fakturovaná suma predstavuje 10,00 € bez DPH. Toto ustanovenie sa vzťahuje na celú fakturovanú sumu bez ohľadu na počet položiek 
faktúry.  

8. DPH 

Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k autorskej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. 

9. Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1  Prechodné ustanovenia 
Všetky úplne a správne vyplnené Licenčné zmluvy doručené do SOZA pred 9. januárom 2018 vrátane sa spravujú režimom a ustanoveniami Sadzobníka 
autorských odmien za používanie hudobných diel účinného do 9. januára 2018. 

Všetky žiadosti o udelenie licencie a Licenčné zmluvy doručené do SOZA odo dňa 10. januára 2018 vrátane sa spravujú režimom a ustanoveniami tohto 
Sadzobníka. 

9.2 Záverečné ustanovenia 
Sadzobník je účinný od 10. 1. 2018 na území Slovenskej republiky. Autorské odmeny podľa uvedených sadzieb podľa tohto Sadzobníka môžu byť 
upravené od 1. januára každého nasledujúceho kalendárneho roka, resp. od nadobudnutia účinnosti Sadzobníka, koeficientom priemernej miery 
inflácie za predchádzajúci rok v súlade s údajom vyhláseným Štatistickým úradom SR. 

mailto:produkcie@soza.sk

