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Zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu 

kolektívnej správy práv 
 

 

Slovenská asociácia producentov v audiovízii – SAPA vykonáva kolektívnu správu práv na 

základe oprávnenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na výkon kolektívnej správy 

práv. Pod výkonom kolektívnej správy práv sa v zmysle Autorského zákona rozumie správa 

výkonu majetkových práv nositeľov práv organizáciou kolektívnej správy. 

  

Výber príjmov z výkonu kolektívnej správy práv: 

SAPA vyberá v súlade s Autorským zákonom a zmluvami s používateľmi pre nositeľov práv 

licenčné odmeny, primerané odmeny a náhrady odmien (ďalej spolu ako „odmeny“) a je 

oprávnená domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie 

bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody; to neplatí, ak nositeľ práv prejavil výslovne 

vôľu domáhať sa tohto nároku sám alebo ak je to nehospodárne.  

 

Základným dokumentom, v ktorom je určený rozsah a výška odmien, ktoré SAPA  v medziach 

oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv vyberá, je sadzobník odmien. 

Sadzobník odmien je podrobný vo vzťahu k spôsobu použitia predmetu ochrany a berie do 

úvahy uplatňované medzinárodné štandardy tak, aby sa používateľom garantovali primerané 

a nediskriminačné  podmienky. Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku a v zmluvách 

s používateľmi SAPA zohľadňuje predovšetkým rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu 

ochrany, ekonomickú hodnotu použitia predmetov ochrany a ekonomickú hodnotu poskytnutej 

služby kolektívnej správy práv. Sadzobník odmien je uverejnený na webovej stránke SAPA. 

 

SAPA účtuje v sústave účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. SAPA  účtuje samostatne:  

a) príjmy z výkonu kolektívnej správy práv (odmeny vybrané pre nositeľov práv vrátane 

príjmov z bezdôvodného obohatenia a náhrady škody do momentu ich prerozdelenia 

a vyplatenia),  

b) príjmy z inej činnosti  

c) výdavky na výkon kolektívnej správy práv,  

d) odmeny a iné peňažné plnenia vyplatené nositeľom práv (prerozdelené a vyplatené odmeny 

a iné peňažné plnenia).  
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Na osobitnom účte v banke SAPA ukladá peňažné prostriedky, ktoré uhradí používateľ 

predmetov ochrany počas súdneho konania o určenie obsahu licenčnej zmluvy podľa § 165 ods. 

9 Autorského zákona.  

 

Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o 

použití predmetov ochrany, ktoré sú predmetom zmluvy uzatváranej so SAPA o podmienkach 

použitia predmetov ochrany. Uvedené je predpokladom efektívnosti výberu odmien pre 

nositeľov práv. 

Pri neoprávnenom použití predmetov ochrany používateľmi, SAPA v mene nositeľov práv 

uplatňuje všetky zákonné postupy na vymáhanie nárokov a majetkových práv zastupovaných 

nositeľov práv.  

 

Prerozdelenie a vyplatenie príjmov: 

SAPA pravidelne, dôsledne a presne vyplatí príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane 

príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv a umožní im na požiadanie overenie správnosti 

vyplateného príjmu. 

Konkrétny systém prerozdelenia a vyplatenia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv 

stanovuje Vyúčtovací poriadok SAPA, ktorý je uverejnený na webovom sídle SAPA. 

Všetky vybrané príjmy z výkonu kolektívnej správy práv sú po odpočítaní účelne vynaložených 

nákladov na činnosť SAPA, zrážok do rezervného fondu a fondu na podporu 

kinematografických aktivít určené na výplatu odmien príslušným nositeľom práv.  

SAPA vyplatí príjem z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv v lehotách, ktoré 

stanovuje Autorský zákon.  

V prípade nejasností alebo sporov, týkajúcich sa vyúčtovania odmien jednotlivým členom alebo 

iným oprávneným nositeľom práv,  je SAPA oprávnená pozastaviť vyúčtovanie týchto  odmien  

až do ich odstránenia.  Sporné otázky alebo situácie neupravené Vyúčtovacím  poriadkom rieši 

a rozhoduje Výbor SAPA. 

Každý člen alebo oprávnený nositeľ práv, ktorý obdržal od SAPA príslušné vyúčtovanie 

odmien, má právo podať doporučeným listom námietky voči vyúčtovaniu v lehote do 6 

mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vyúčtovaní odmien. SAPA potvrdí príjem námietok 

a zrealizuje  kvalitné, rýchle a hospodárne vybavenie námietok. 
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