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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 1. 1. 2016 tento 

 

SADZOBNÍK 

AUTORSKÝCH ODMIEN ZA POUŽÍVANIE HUDOBNÝCH DIEL 

káblovou retransmisiou (ďalej len „Sadzobník“) 

1. Pôsobnosť a uplatňovanie Sadzobníka 

Na základe príslušných ustanovení autorského zákona je každý používateľ hudobných 
diel povinný požiadať SOZA  o vydanie licencie  pred  ich  prvým  použitím.  Používateľ 
hudobných diel, prevádzkovateľ káblovej retransmisie, tým získa od SOZA právo  na použitie 
domáceho a zahraničného hudobného repertoáru chránených hudobných diel, ku ktorým 
SOZA spravuje majetkové práva, prostredníctvom káblovej retransmisie. 

V zmysle ustanovenia § 29 Retransmisia diela ods. 1 Autorského zákona je retransmisia diela 
súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je 
vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28, ktoré môže byť 
prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. 

V zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 Autorského zákona je káblová retransmisia diela retransmisia, 
ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného 
systému. 

V zmysle ustanovenia § 146 ods. 1 Autorského zákona Nositeľ práv nie je oprávnený na 
individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2. 

V zmysle ustanovenia § 146 ods. 2 písm. f) Autorského zákona SOZA vykonáva správu výkonu 
majetkových práv podľa odseku 1 v odbore kolektívnej správy - použitie diela jeho uvedením na 
verejnosti káblovou retransmisiou. 

2. Autorská odmena 

Autorská odmena za  používanie  hudobných  diel  káblovou retransmisiou v roku 2016 je 
vo výške 0,106 EUR bez DPH za každú prípojku ku káblovej retransmisií za mesiac. 

3. Kolektívne a rámcové licenčné zmluvy 

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. 

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

4. 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. 
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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, o cenách služby, o použitých hudobných dielach a pod. 

5. DPH 

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

6. Záverečné ustanovenia 

Sadzobník je účinný od 1. 1. 2016 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, najmä koeficientom 
priemernej miery inflácie za predchádzajúci rok v súlade s údajom vyhláseným Štatistickým úradom 
SR. 

Tento sadzobník nahrádza všetky predchádzajúce sadzobníky, ktoré stanovovali autorskú 
odmenu za použitie diel spôsobom uvedeným v tomto Sadzobníku. 
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