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Sadzobník odmien 
za použitie audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov 

prostredníctvom elektronických komunikačných sietí  
(napr. internet) 

 
 
 
Organizácia kolektívnej správy práv Slovenská asociácia producentov v audiovízii (ďalej len „SAPA“) 
vykonáva v zmysle § 145 ods.2 písm. f) bod. 3  zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona a na základe 
oprávnenia č. k. MK-1778/2016-232/10418 zo dňa 18.8.2016 udeleného Ministerstvom kultúry SR 
kolektívnu správu práv okrem iného aj  v týchto odboroch:  
 

- použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti sprístupňovaním verejnosti; 
- použitie audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti sprístupňovaním verejnosti. 
 

Používanie predmetov ochrany prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (napr.  cez 
internet)  je šírenie v zmysle § 30 Autorského zákona formou sprístupňovania verejnosti t.j. šírenie 
diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.  
 
V zmysle § 27 ods. 1 Autorského zákona, verejný prenos diel je verejné šírenie diela akýmkoľvek 
technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na 
miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli. V zmysle § 27 ods. 2 Autorského zákona, 
vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.   
 
V zmysle § 19 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 písm. f) bod 3. Autorského zákona, audiovizuálne dielo je možné 
použiť verejným prenosom t.j. sprístupňovaním verejnosti iba so súhlasom autora audiovizuálneho 
diela a za dané použitie audiovizuálneho diela má autor právo na odmenu. Podľa § 86 Autorského 
zákona, majetkové práva autorov audiovizuálneho diela vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho 
diela, vrátane udeľovania súhlasu na použitie audiovizuálneho diela verejným prenosom. Podľa § 84 
Autorského zákona, výrobca originálu audiovizuálneho diela je výrobcom prvého audiovizuálneho 
záznamu tohto diela. V zmysle § 118 ods. 3 písm. e) Autorského zákona, na použitie audiovizuálneho 
záznamu sprístupňovaním verejnosti udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas a za toto 
použitie má právo na odmenu.  
 
Na základe  ustanovení Autorského zákona je používateľ audiovizuálnych diel a audiovizuálnych 
záznamov (ďalej spolu ako „audiovizuálne diela“) povinný požiadať SAPA o udelenie licencie na 
použitie sprístupňovaním verejnosti a je povinný uhradiť SAPA odmenu. 
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Spôsoby sprístupňovania audiovizuálnych diel verejnosti:  
 

• webcasting / simulcasting – vysielanie televízneho programu prostredníctvom siete internet 
pôvodným vysielateľom alebo tretím subjektom 

• downloading - vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho diela z legálneho zdroja na 
internete 

• streaming on demand (platený, neplatený) - sprístupňovanie audiovizuálneho diela bez 
možnosti vyhotovenia trvalej rozmnoženiny  

 
 

I. 
 
Používateľ získa licenciu SAPA na sprístupňovanie audiovizuálnych diel prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí na základe Hromadnej licenčnej zmluvy, v ktorej sa uvedú okrem  základných 
údajov o používateľovi, údaje o spôsobe a rozsahu používania audiovizuálnych diel. 
Odmena môže byť stanovená najmä: 
a) paušálnou sadzbou za určité obdobie alebo  
b) paušálnou sadzbou za rozsah použitých audiovizuálnych diel alebo  
c) percentuálnou sadzbou z platby (konečnej ceny), ktorú zaplatí zákazník používateľovi, pričom  
v takomto prípade bude mať používateľ povinnosť predkladať SAPA vždy najneskôr do 10 dní po 
skončení kalendárneho štvrťroka výkaz o používaní audiovizuálnych diel.  
  
Ak sú audiovizuálne diela sprístupnené len vybranej skupine koncových zákazníkov bezplatne alebo 
platba za použitie je obsiahnutá v platbe za inú službu, tak sa mesačný paušál na takéto použitie 
nevzťahuje a používateľ je povinný rokovať o osobitnej  sadzbe  autorskej odmeny.  
 
Pod odmenou uvedenou v sadzobníku je zahrnutá odmena za použitie audiovizuálneho diela aj 
audiovizuálneho záznamu súčasne. 
  
Odmena za sprístupňovanie audiovizuálnych diel spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto sadzobníku 
sa stanoví analógiou s už existujúcimi sadzbami alebo osobitnou zmluvou.  

 
 

II. 
Odmena  

 
Sadzba odmeny za použitie audiovizuálnych diel sprístupňovaním verejnosti: 

 
SIMULCASTING / WEBCASTING  
  
1. Súčasné sprístupňovanie (vysielanie) vlastného televízneho vysielania (napr. terestriálneho, 
satelitného a pod.) prostredníctvom siete internet, ktorý uskutočňuje pôvodný vysielateľ 
(simulcasting), t.j. súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného  
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odmena je stanovená paušálnou sadzbou 30,00 €  mesačne / 10,00 € denne  
  
 
2. Súčasné sprístupňovanie televízneho vysielania (napr. terestriálneho, satelitného apod.), ktorý 
uskutočňuje iný ako pôvodný vysielateľ (simulcasting), t.j. súčasný, úplný a nezmenený prenos 
pôvodného vysielania  
odmena je stanovená paušálnou sadzbou 15,00 € mesačne / 5,00 € denne za každý sprístupňovaný 
program do 10 programov,   
od 11 programov 50% zľava za každý ďalší program  
  
 
3. Sprístupňovanie vlastného televízneho vysielania zo záznamu prostredníctvom siete internet 
(pôvodný webcasting)  
odmena je stanovená paušálnou sadzbou 30,00 €  mesačne / 10,00 € denne  
 
  
4. Sprístupňovanie televízneho vysielania zo záznamu prostredníctvom siete internet (webcasting), 
ktorý uskutočňuje iný ako pôvodný vysielateľ 
odmena je stanovená paušálnou sadzbou 15,00 € mesačne / 5,00 € denne za každý sprístupňovaný 
program do 10 programov,   
od 11 programov 50% zľava za každý ďalší program  
 
 
DOWNLOADING  
  
 
5. Sprístupňovanie (časti alebo celých) audiovizuálnych diel ich sťahovaním (download) s možnosťou 
uloženia ich rozmnoženiny  
odmena    12% z konečnej predajnej ceny za jedno stiahnutie, minimálne však 0,067€  
  
 
STREAMING ON DEMAND  
  
 
6. Neplatené sprístupňovanie audiovizuálnych diel bez možnosti vytvorenia rozmnoženiny  
odmena je stanovená paušálnou sadzbou 33,20 € mesačne / 16,60 € denne za max. 50 hodín 
sprístupnených diel v danom mesiaci 
 
  
7. Platené sprístupňovanie audiovizuálnych diel bez  možnosti  vytvorenia rozmnoženiny  
odmena 5% z konečnej predajnej ceny, min. 0,034 € za každé platené sprístupnenie  
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8. Web stránka nekomerčná  
Sprístupňovanie audiovizuálnych diel na informačnej, prezentačnej stránke napr. neziskového 
združenia, školy, ako aj stránka súkromnej osoby - nepodnikateľa (na stránke nesmie byť žiadna 
reklama ani žiadne oznámenie o podnikateľskej aktivite):  
odmena je stanovená paušálnou sadzbou 33,00 € ročne / 1,40 € denne za každú audiovizuálnym dielom 
podporenú stránku (doménu), a použitie max. 10 audiovizuálnych diel denne 
 
 
9. Web stránka komerčná  
Sprístupňovanie audiovizuálnych diel na web stránke komerčného subjektu (stránka podnikateľského 
subjektu s reklamou i bez nej, alebo stránka nepodnikateľského subjektu s reklamou)  
 
odmena je stanovená paušálnou sadzbou 133,00 € ročne / 5,55 € denne za každú audiovizuálnym 
dielom podporenú stránku (doménu)  a použitie max. 50 audiovizuálnych diel denne 
  
 
10. Sprístupňovanie časti audiovizuálnych diel (ukážky) ako podpora predaja audiovizuálnych diel 
odmena   ročne 0 -1000 ukážok: 67,00 € ročne / 2,80 € denne  

ročne nad 1000 ukážok: 133,00 € ročne / 5,55 € denne  
 
za každú samostatnú audiovizuálnym dielom podporenú stránku (doménu)  

 
 

III.  
 
Odmena podľa tohto Sadzobníka je uvedená bez DPH, pri fakturácii bude pripočítaná zákonná sadzba 
DPH. 
 
V prípade neuzatvorenia licenčnej zmluvy alebo z dôvodu poskytnutia nesprávnych a/alebo neúplných 
údajov pri jej uzatvorení sa bude jednať o neoprávnený zásah alebo hrozbu zásahu do autorských práv 
a tým o neoprávnené používanie predmetov ochrany. V takomto prípade bude SAPA oprávnená 
uplatniť si nároky vyplývajúce z príslušných ustanovení § 58 Autorského zákona a súvisiacich právnych 
predpisov (Občiansky zákonník a Trestný zákonník).  
 
Výška odmien v tomto Sadzobníku môžu byť upravená od 1. januára každého nasledujúceho 
kalendárneho roka najmä koeficientom priemernej miery inflácie za predchádzajúci rok podľa 
vyhlásenia Štatistického úradu SR. 
 
 
Tento Sadzobník je účinný od 1.1.2018.  
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