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V nadväznosti na ustanovenia zákona Č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 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 12. 7. 2017 tento aktualizovaný a doplnený  

 
 

SADZOBNÍK SPOLOČNÝCH ODMIEN  
ZA POUŽÍVANIE DIEL KÁBLOVOU RETRANSMISIOU  

A PREVÁDZKOVANÍM SPOLOČNÝCH TELEVÍZNYCH ANTÉN 
  

1. Pôsobnosť sadzobníka 
  

Na základe príslušných ustanovení Autorského zákona je každý používateľ chránených 

predmetov ochrany povinný požiadať príslušnú organizáciu kolektívnej správy práv o udelenie 

licencie na použitie chránených predmetov ochrany a zaplatiť autorskú odmenu. 

  

Podľa § 146 Autorského zákona vykonáva organizácia kolektívnej správy práv povinnú správu 

výkonu majetkových práv aj v prípade použitia diela jeho uvedením na verejnosti káblovou 

retransmisiou, aj v prípade výberu primeranej odmeny za káblovú retransmisiu umeleckého 

výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom 

audiovizuálneho diela, tiež v prípade výberu dodatočnej odmeny za použitie zaznamenaného 

umeleckého výkonu. 

V zmysle Dohody o spoločnej správe zo dňa 14. 9. 2016 je SOZA poverená 

zastupovať voči prevádzkovateľom káblovej retransmisie tiež práva spravované 

nasledovnými organizáciami kolektívnej správy práv:  

 SOZA - práva autorova iných nositeľov práv k hudobným dielam.  

 LITA - práva autorov a iných nositeľov práv k literárnym, dramatickým, 

hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam, dielam 
výtvarného umenia, architektonickým dielam alebo dielam úžitkového umenia.  

 SLOVGRAM - práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových a audiovizuálnych 
záznamov a iných nositeľov práv k umeleckým výkonom, zvukovým záznamom, 
hudobným audiovizuálnym záznamom.  

 OZIS - práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a iných nositeľov práv 
k umeleckým výkonom a zvukovým záznamom.  

Tento sadzobník sa vzťahuje na:  
a) prevádzkovateľa káblovej retransmisie (ďalej len "TKR"),  

b) prevádzkovateľa spoločných televíznych antén (ďalej len "STA).  

2. Uplatňovanie sadzobníka  

Prevádzkovateľ TKR a STA získa licenciu na základe Hromadnej licenčnej zmluvy (ďalej 

len "HLZ"), ktorú uzavrie so SOZA (aj za spoločnosti LITA, SLOVGRAM a OZIS), po 

predložení písomnej žiadosti zaslanej poštou na adresu: SOZA, Oddelenie vysielania, 

retransmisie a online služieb, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 alebo na e-mailovú adresu: 

tkr@soza.sk.  
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V žiadosti je potrebné uviesť základné informácie o žiadateľovi (názov, adresu, mená 

štatutárnych zástupcov, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakty a miesto prevádzkovania TKR, resp. 

STA) a termín začatia prevádzkovania retransmisie. Prevádzkovateľ TKR je okrem toho 

povinný predložiť aj rozhodnutie o registrácii retransmisie vydané Radou pre vysielanie a 

retransmisiu SR.  

3. Spoločná odmena  

Spoločná odmena (t. j. autorská odmena a primeraná odmena) za udelenie licencie 

na použitie predmetov ochrany zastupovaných SOZA, LITA, SLOVGRAM a OZIS je 

0,2575 € bez DPH za kalendárny mesiac za každú prípojku z titulu odmien pre nositeľov 

autorských a súvisiacich práv. 

4. Spoločné odmeny podľa uvedených sadzieb sú bez DPH, k spoločnej odmene bude 
pripočítaná zákonná sadzba DPH. 

5. Použitie chránených predmetov ochrany bez licencie 

V prípade neoprávneného zásahu alebo hrozby zásahu do autorských práv a práv 
súvisiacich s autorským právom fyzickou alebo právnickou osobou neoprávnene používajúcou 
predmety ochrany (či už z dôvodu neuzatvorenia licenčnej zmluvy alebo z dôvodu poskytnutia 
nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdivých údajov pri uzatvorení licenčnej zmluvy), je 
SOZA (aj za spoločnosti LITA, SLOVGRAM a OZIS) 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 spoločnej odmeny. Tieto nároky budú vyčíslené v súlade s vyššie 
uvedenými právnymi predpismi.  

 
Za nesprávne, neúplné a/alebo nepravdivé uvedené údaje o použití predmetov 
ochrany v Licenčnej zmluve sa považujú nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje o skutočnostiach dôležitých pre stanovenie spoločnej odmeny, najmä 
nepravdivé údaje o spôsobe a rozsahu či účele použitia predmetov ochrany o 
cenách služby, o použitých predmetoch ochrany a pod.   

6. Sadzobník je účinný od 12. 7. 2017.  
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