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I. LITA, autorská spoločnosť, základné údaje
LITA, autorská spoločnosť, je občianske združenie autorov a iných nositeľov práv registrované
Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-793, ktoré malo ku dňu 31.12.2013 736
členov. Svoju činnosť vykonáva v súlade a na základe Stanov LITA schválených výborom
(http://www.lita.sk/files/stanovy.pdf), ako aj Oprávnenia č. 2/2004 na výkon kolektívnej
správy práv v znení podľa rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č.k. MK-663/2010-70/6165 z 11.05.2010 (http://www.lita.sk/files/opravnenie.pdf).

I.

Kolektívnu správu práv vykonáva v súlade s V. časťou zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom (/autorský zákon).
LITA zastupuje autorov literárnych, dramatických, hudobnodramatických, choreografických,
pantomimických, audiovizuálnych diel (okrem autorov hudby, ktorá bola vytvorená
alebo použitá v audiovizuálnom diele), fotografických diel a diel výtvarného umenia,
architektonických diel a diel úžitkového umenia.

LITA, autorská spoločnosť, základné údaje

Na základe zmlúv o zastúpení LITA v roku 2013 zastupovala 2442 slovenských autorov.
Z tohto počtu nežijúci autori predstavovali 390 osôb, s ich dedičmi LITA uzatvorila zmluvy
o zastúpení.
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Na základe vzájomných zmlúv o zastúpení so zahraničnými organizáciami kolektívnej správy
práv a poverení LITA zastupuje veľké množstvo nositeľov práv z celého sveta pri použití ich
diel na území Slovenskej republiky.
V súvislosti s výkonom povinnej kolektívnej správy práv v niektorých odboroch použitia LITA
uplatňuje práva pre všetkých nositeľov práv, rozúčtováva a vypláca im odmeny a náhrady
odmien.

II. Organizačná štruktúra
1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
V zmysle čl. VII. ods. 1 stanov je najvyšším orgánom LITA, schádza sa raz za dva roky.
Valné zhromaždenie sa konalo dňa 16. mája 2013. Okrem iného prerokovalo Správu
o činnosti Výboru LITA, správu o hospodárení LITA a správu o činnosti Dozornej rady.
Valné zhromaždenie prijalo zmeny v Rozúčtovacom poriadku. (http://www.lita.sk/files/
Rozuctovaci_poriadok_LITA%20%282013%29.pdf).

II.

2. VÝBOR
Podľa čl. VIII. ods. 1 stanov je v čase medzi zasadnutiami valného zhromaždenia najvyšším
orgánom LITA.

Organizačná štruktúra

Výbor v roku 2013 pracoval v tomto zložení:
Marián Puobiš – predseda, Martin Porubjak – podpredseda
Eva Borušovičová, Mirka Brezovská, Judita Csáderová, Dušan Dušek, Elena Flašková,
Kazo Kanala, Anna Šebestová, Ondrej Šulaj, Dušan Trančík, Elena Záhoráková – členovia,
zástupcovia autorov
Daniel Kollár – nestály člen, zástupca vydavateľov
Výbor sa v roku 2013 stretol 8 krát. Na svojich rokovaniach riešil a schvaľoval zásadné otázky
postupu pri výkone kolektívnej správy a ochrane autorských súvisiacich so
• postupmi pri výbere autorských odmien a náhrad odmien a priebežným stavom,
• otázkami spoločného výberu odmien a náhrad odmien v oblasti rozmnožovanie pre osobnú
potrebu a použitia diel káblovou retransmisou,
• hromadnými licenčnými zmluvami (HLZ o verejnom vypožičiavaní so Slovenskou národnou
knižnicou, HLZ v oblasti káblovej retransmisie, zmluvné vzťahy s RTVS a ďalšie).
Výbor ďalej
• schválil finančný plánu LITA na rok 2013 a zaoberal sa ďalšími finančnými otázkami
a dokumentami týkajúcimi sa hospodárenia LITA,
• zmysle rozúčtovacieho poriadku rozhodol o použití premlčaných odmien a náhrad odmien,
ktoré nebolo možné vyplatiť (zásadne sa tieto odmeny pridelili na rozdelenie pre oblasti
použitia, v ktorých boli vytvorené),
• schválil plán zahraničných pracovných ciest,
• prijal nových členov,
• zaoberal sa prípravou valného zhromaždenia LITA a prípravou príslušných dokumentov,
• riešil ďalšie otázky (napr. Cena Ruda Slobodu, použitie Sociálneho a kultúrneho fondu,
• zaoberal sa prípravou novely autorského zákona (osirelé diela a diela obchodne
nedostupné) a prípravou rekodifikácie autorského zákona.
Výbor na viacerých zasadnutiach riešil otázku končiaceho sa funkčného obdobia riaditeľa
LITA. Pre prípravu výberového konania/konkurzu (čl. XI. ods. 1 stanov) na funkciu riaditeľa
zriadil v apríli 2013 prípravnú skupinu v zložení štyroch členov výboru, úlohou ktorej bolo
predložiť na schválenie organizačné zabezpečenie výberového konania (schválené
na júnovom zasadnutí výboru). Súčasťou organizačného zabezpečenia boli: podmienky
pre výkon funkcie riaditeľa, spôsob výberu, termín doručenia prihlášok obsahujúcich okrem
iného stručnú koncepciu ďalšieho rozvoja LITA, spôsob vypočutia uchádzačov, spôsob
hlasovania, zabezpečenie účasti dozornej rady.
Do výberového konania sa prihlásili 3 uchádzači. Na svojom zasadnutí dňa 23. septembra
2013 výbor na základe vypočutia jednotlivých záujemcov tajným hlasovaním rozhodol,
že riaditeľkou LITA bude na obdobie najbližších 5 rokov Magdaléna Debnárová.
Výberové konanie sa uskutočnilo v súlade so Stanovami LITA a podmienkami stanovených
v organizačnom zabezpečení.
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3. DOZORNÁ RADA
Podľa čl. X. ods.1 stanov je kontrolným orgánom LITA. Dozorná rada pracovala v roku 2013
v tomto zložení:
Katarína Revallová – predsedníčka
Martin Kellenberger, Katarína Minichová – členovia
Členovia dozornej rady sa zúčastňovali na zasadnutiach výboru LITA a na výberovom konaní
na riaditeľa LITA. Svoje úlohy vyplývajúce dozornej rade zo stanov LITA tak plnili priamo.

4. VÝKONNÝ APARÁT

II.

Na čele výkonného aparátu je riaditeľ (čl. XI stanov), ktorého na základe konkurzu na obdobie
5 rokov menuje Výbor LITA.
Riaditeľom LITA bol v roku 2013 doc. Mgr. Art Ľubomír Fifik, ktorému dňa 6. októbra 2013
uplynulo ďalšie 5 ročné funkčné obdobie. S účinnosťou od 7. októbra 2013 pôsobí vo funkcii
riaditeľky LITA pani Magdaléna Debnárová.
V roku 2013 pracovalo v LITA 22 zamestnancov v týchto oddeleniach:

Organizačná štruktúra

• sekretariát riaditeľa,
• licenčné oddelenie,
• oddelenie dokumentácie a repartície,
• ekonomické oddelenie.
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III. Zahraničné aktivity
LITA pôsobí vo viacerých zahraničných spoločnostiach, združujúcich organizácie kolektívnej
správy práv, ktoré zastupujú rovnaký alebo podobný repertoár. Má štatút
 člena v
• CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov)

III.

• IFRRO (International Federation of Reproduction Rights - Medzinárodná federácia
organizácií pre práva na rozmnožovanie)
• SAA (Society of Audiovisual Authors - Spoločnosť audiovizuálnych autorov)
 pozorovateľa v
• EVA (European Visual Artists – Európski výtvarní umelci)
LITA uzatvorila s jednotlivými zahraničnými organizáciami kolektívnej správy práv a inými
spoločnosťami združujúcimi nositeľov práv zmluvy o vzájomnom zastúpení a poverenia
pre rôzne spôsoby použitia rôznych druhov autorských diel.
Ich zoznam je zverejnený na http://www.lita.sk/index.php?c=1&a=43.
V roku 2013 sa pracovníci LITA zúčastnili niekoľkých pracovných ciest a zasadnutí:

Zahraničné aktivity

 CISAC - International Council of Creators of the Graphic and Plastic Arts and of
Photographers (Medzinárodná rada autorov výtvarného umenia a fotografie), marec 2013
Paríž,
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 CISAC European Committee (Európsky výbor CISAC), apríl 2013 Bratislava,
 The 10th International PLR Conference (10. medzinárodná konferencia o práve verejného
vypožičiavania), september 2013 Dublin,
 CISAC - Dramatic, Literary and Audiovisual Works Technical Committee (technická komisia
“Dramatické, literárne a audiovizuálne diela”), október 2014 Istanbul,
 SAA – Counsil of General Politicy (Rada pre všeobecnú politiku), november 2013 Brusel,
 CISAC Seminar on collective management best practises and good governance, and
relationship between supervisory bodies and CMOs in CEE, november 2013 Budapešť.

IV. Činnosť LITA, autorskej spoločnosti
A. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. POVINNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

Činnosť LITA, autorskej spoločnosti

IV.
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LITA vykonáva povinnú kolektívnu správu práv v týchto odboroch:
a) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického,
choreografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia,
architektonického diela a diela úžitkového umenia pre osobnú potrebu,
b) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického,
choreografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia,
architektonického diela a diela úžitkového umenia pomocou reprografického alebo iného
technologického zariadenia,
c) káblová retransmisia literárneho, dramatického, hudobnodramatického, choreografického,
audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického diela
a diela úžitkového umenia,
d) verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického,
choreografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia,
architektonického diela a diela úžitkového umenia vypožičiavaním,
e) ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia,
f) verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického,
alebo audiovizuálneho diela vypožičiavaním, za ktoré sa uhrádza primeraná odmena.
Povinnú kolektívnu správu LITA vykonáva vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť
aj pre nositeľov práv, s ktorými nemá uzatvorenú zmluvu o zastúpení. Podrobnejšie
na http://www.lita.sk/index.php?c=1&a=12.

2. DOBROVOĽNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV
LITA vykonáva dobrovoľnú kolektívnu správu práv v týchto odboroch:
a) verejné vykonanie literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo
audiovizuálneho diela,
b) verejný prenos literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo audiovizuálneho,
fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického diela alebo diela
úžitkového umenia predvedením akýmikoľvek technickými prostriedkami; nezahŕňa
vysielanie, káblovú retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti
c) vysielanie literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo audiovizuálneho,
fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického diela alebo diela
úžitkového umenia, vrátane vysielania pomocou satelitu,
d) verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického,
alebo audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického
diela alebo diela úžitkového umenia nájmom,
e) sprístupňovanie literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo
audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického diela
alebo diela úžitkového umenia verejnosti,
f) verejné vystavenie fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického diela
alebo diela úžitkového umenia,
g) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického, alebo
audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického diela
alebo diela úžitkového umenia,
h) verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického,
alebo audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného umenia, architektonického
diela alebo diela úžitkového umenia,
i) verejné rozširovanie rozmnoženiny literárneho, dramatického, hudobnodramatického,
alebo audiovizuálneho diela nájmom, za ktoré sa uhrádza primeraná odmena.
Dobrovoľnú kolektívnu správu práv LITA vykonáva vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť pre nositeľov práv, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zastúpení. Podrobnejšie
na http://www.lita.sk/index.php?c=1&a=13.

B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ
1. ZASTÚPENIE NOSITEĽOV PRÁV NA ZÁKLADE MANDÁTNYCH ZMLÚV O ZASTÚPENÍ

IV.

V súlade so svojimi stanovami LITA zastupuje autorov pri výkone ich majetkových práv,
ak je dovolený aj iný ako kolektívny výkon týchto práv. Ide o uzatváranie jednotlivých
licenčných zmlúv s rôznymi používateľmi, predovšetkým v týchto oblastiach použitia diel:
a) divadelné a iné javiskové produkcie a s tým súvisiace uzatváranie zmlúv na prenájom
hudobných materiálov,
b) vyhotovovanie rozmnoženín diel vydaním v tlačenej alebo fotografickej podobe,
c) použitie diel na rôzne účely (pre účely spracovania pre vytvorenie druhovo odlišného diela,
napr. zmluvy o použití preexistentných diel pre vznik audiovizuálnych diel, rozhlasového
spracovania, použitie diel v v rámci výroby rôznych produktov, reklamy a pod.).

2. DOHODY O UROVNANÍ
Pri použití diel bez súhlasu nositeľa práv LITA vstupuje v mene autora do procesu zmierčieho
usporiadania a uzatvára s používateľmi dohody o urovnaní.

Činnosť LITA, autorskej spoločnosti

3. ÚSCHOVA
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Túto činnosť LITA, ktorá súvisí s ochranou autorských práv si vyžiadali samotní autori.
V prípade sporu úschova slúži na preukázanie skutočnosti, že určitá osoba s dielom k
určitému dňu disponovala, čo má význam najmä v prípade, ak že iná osoba dielo neoprávnene
(bez súhlasu autora) použije, alebo ho bude vydávať za svoje dielo. Ročne LITA prevezme
do úschovy priemerne 95 predmetov a uzatvorí s uschovávateľom zmluvu o úschove.
Podrobnejšie tu http://www.lita.sk/index.php?c=1&a=15.

V. Sociálny a kultúrny fond LITA
Sociálny a kultúrny fond LITA bol zriadený v súlade s Deklaráciou CISAC o kolektívnom
spravovaní autorských práv a na základe vzájomných zmlúv o zastupovaní so zahraničnými
OKS.
K 31.12.2013 bolo na účte fondu 80.505,15 € (z toho na sociálne účely 3.559,- €).
V roku 2013 sa z fondu nečerpali žiadne finančné prostriedky.
Podrobnejšie tu http://www.lita.sk/files/Statut_socialneho_a_kulturneho_fondu_LITA.pdf.

Sociálny a kultúrny fond LITA

V.
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VI. Ekonomické výsledky činnosti LITA
A. VYBRATÉ ODMENY A NÁHRADY ODMIEN (INKASO) A ICH ŠTRUKTÚRA
A.1 POVINNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV
PRIJATÉ ODMENY A NÁHRADY ODMIEN

VI.

káblová retransmisia
rozmnožovanie pre osobnú potrebu
reprografické rozmnožovanie
verejné vypožičiavanie
ďalší predaj originálu diel výtvarného umenia
spolu

rok 2013
suma v eurách
1 056 531
106 139
328 444
315 153
104 247
1 910 514

rok 2012
suma v eurách
342 687
126 558
311 085
208 051
119 140
1 107 521

Ekonomické výsledky činnosti LITA

1. KÁBLOVÁ RETRANSMISIA
Výber odmien za káblovú retransmisiu vykonáva na základe zmluvy o ALIANCII pre organizácie
kolektívnej správy práv LITA, OZIS, SLOVGRAM a SOZA naposledy menovaná spoločnosť.
Nárast výberu predstavoval 208% oproti roku 2012. Tento nárast bol výsledkom
- plnenia dohôd o urovnaní uzatvorených s káblovými operátormi, ktorí vypovedali hromadné
licenčné zmluvy a využili v tom čase platné znenie ustanovenia § 82 autorského zákona
a masovo podali žaloby o určení obsahu hromadných licenčných zmlúv,
- úpravy sadzieb za použitie diel káblovou rettansmisiou,
- dosiahnutím zvýšenia platobnej disciplíny povinných subjektov.

2. ROZMNOŽOVANIE PRE OSOBNÚ POTREBU
V súlade so zmluvou o ISNA (Inkasné stredisko náhrad odmien) vykonáva spoločný
výber pre organizácie kolektívnej správy práv LITA, OZIS, SLOVGRAM a SOZA naposledy
menovaná spoločnosť V roku 2013 zaznamenal výber náhrad odmien v tejto oblasti
pokles o 16,1%. Pokles výberu je dlhodobejší a súvisí predovšetkým so zmenou a prudkým
vývojom digitálnych technológií a záujmom spotrebiteľov o iné komodity. Už v budúcom
roku by sa mal nepriaznivý trend zastaviť, ISNA prijala opatrenia, podľa ktorých je
potrebné sústrediť sa na tie výrobky, ktoré postupne vytláčajú alebo už vytlačili tradičné
komodity. Zvýšené úsilie je potrebné venovať aj identifikácii povinných subjektov
a zlepšeniu platobnej disciplíny.

3. REPROGRAFICKÉ ROZMNOŽOVANIE
V oblasti reprografického rozmnožovanie je podobný trend, ako v oblasti rozmnožovania
pre osobnú potrebu (nástup nových technológií a s tým súvisiaca zmena spotrebiteľského
správania). Napriek uvedeným objektívnym skutočnostiam sa LITA darí udržiavať výber náhrad
odmien približne na rovnakej úrovni, v roku 2013 sme zaznamenali mierny nárast o 5,6%.
Pre budúci rok LITA pripravila celý rad opatrení zameraných na zvýšenie výberu
reprografických náhrad odmien tak, aby boli podchytené nové technológie, zlepšila sa
platobná disciplína a zamedzilo sa únikom z povinnosti uhrádzať náhrady odmien.

4. VEREJNÉ VYPOŽIČIAVANIE
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Tento spôsob použitia diel sa realizuje v zmysle príslušnej právnej úpravy uzatvorením jednej
hromadnej licenčnej zmluvy so Slovenskou národnou knižnicou, a to za celý knižničný systém
Slovenskej republiky. Pre rok 2013 sa LITA podarilo dohodnúť výhodnejšie podmienky, ktoré
predstavovali v oblasti výberu knižničných tantiém nárast o 51,5%.

5. ĎALŠÍ PREDAJ ORIGINÁLU DIEL VÝTVARNÉHO UMENIA (DROIT DE SUIT)
Pokiaľ dielo výtvarného umenia ďalej predávajú dražobné domy, organizátori predajných
výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iné osoby, autori týchto diel majú v zmysle
ustanovenia § 19 autorského zákona nárok na odmenu, ktorá činí percentuálny podiel
z kúpnej ceny odstupňovaný podľa jej výšky.
V roku 2013 zaznamenala LITA pri inkase tohto druhu odmien pokles o 12,5%. I keď výber
v tejto oblasti je do veľkej miery ovplyvnený množstvom predajov a výškou kúpnych cien,
LITA sa v budúcnosti musí zamerať na dôslednejšiu snahu o zamedzenie nekalých praktík
niektorých predávajúcich. Za tým účelom LITA viedla a vedie súdne spory a spolupracuje
s orgánmi činnými v trestnom konaní. Táto činnosť by mala priniesť svoj efekt v budúcom
období.

VI.

Výber odmien v roku 2013 spolu predstavoval nárast o 72,5%, na čom malo najvýraznejší
podiel inkaso za káblovú retransmisiu a verejné vypožičiavanie.

6. PODIEL INKASA ZO ZAHRANIČIA

Ekonomické výsledky činnosti LITA

Z celkového objemu výber odmien a náhrad odmien tvorí v oblasti povinnej kolektívnej
správy práv inkaso zo zahraničia 4,4%, z čoho podstatnú časť tvorí inkaso z Českej republiky.
Uvedené percento odráža podiel použitia diel slovenských autorov v iných krajinách
pri horeuvedených spôsoboch použitia.
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A.2 DOBROVOĽNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV
PRIJATÉ ODMENY

verejný prenos (TV a R vysielanie, retransmisia)

rok 2013
suma v eurách
479 565

rok 2012
suma v eurách
647 299

1. VEREJNÝ PRENOS
Verejný prenos je širokým pojmom, ktorý okrem iného zahŕňa aj rozhlasové a televízne
vysielanie, ďalší verejný prenos diel prostredníctvom technických zariadení (retransmisia),
sprístupňovanie verejnosti a pod.
Oproti roku 2012 predstavovalo inkaso v tejto oblasti pokles o 25,9%.
1A) TELEVÍZNE VYSIELANIE
Na výbere odmien za verejný prenos sa inkaso za použitie diel televíznym vysielaním podieľa
80,8%. Oproti roku 2012 inkaso v tejto oblasti použitia diel pokleslo o 15,2%. Najväčší podiel
na poklese má MC TV a jej kanály – o 82%. Inkaso od ďalších vysielateľov zaznamenal mierny
nárast.
Pri použití diel televíznym vysielaním je najväčším problémom prax buy out (vykupovacích)
zmlúv, kedy autor podpíše s používateľom zmluvu na všetky spôsoby použitia, na dobu
ochrany autorských práv za jednu paušálnu sumu. Prax tzv. vykupovacích zmlúv nie je
špecifikom Slovenska, poznajú ju (až na malé výnimky) vo všetkých štátoch Európy.
Problémom sa zaoberajú európske medzinárodné spoločnosti združujúce audiovizuálne
organizácie kolektívnej správy práv, intenzívne predovšetkým SAA, ktorej je LITA členom.
Európska komisia si dala v uplynulých rokoch vypracovať štúdiu o zmluvnej praxi v členských
štátoch Európskej únie. Štúdia bola ukončená a zverejnená vo februári 2014 a okrem iného
priniesla poznatky o rôznych praktikách vykupovania práv, predovšetkým producentami
audiovizuálnych diel. Prináša množstvo podnetov a návrhov pre legislatívu, okrem iného
aj úpravu práva na odmenu pre autorov/spoluautorov audiovizuálnych diel za použitie, ktoré
by sa malo realizovať pri zhodnocovaní (využití) diel, teda nie jednou paušálnou odmenou.
Prax vykupovacích zmlúv na Slovensku znamená, že jednotlivé televízie platia odmeny
za použitie diela (tantiémy) len pri použití archívnych diel (vyrobených do začiatku 90-tych
rokov, kedy bola iná legislatívna úprava a tzv. vykupovacie zmluvy nebolo možné uzatvárať).
Od množstva použitých archívnych diel potom závisí aj výška inkasa, ktorá sa z roka na rok
zmenšuje.

Úlohou LITA pre budúcnosť je preto presadiť v spolupráci s autormi a ich profesijnými
združeniami takú zákonnú úpravu, ktorá by pre autora nevýhodnú prax v tejto oblasti
eliminovala čo možno na najnižšiu mieru. Od roku 2016 by mal do účinnosti vstúpiť nový
autorský zákon; LITA sa prostredníctvom svojich zástupcov na rekodifikačných prácach
významne podieľa.
1B) ROZHLASOVÉ VYSIELANIE
Inkaso za rozhlasové vysielanie sa udržiava približne na rovnakej úrovni, v roku 2013 sme
zaznamenali mierny pokles o 4,5%.

VI.

1C) ĎALŠÍ VEREJNÝ PRENOS PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKÝCH ZARIADENÍ (RETRANSMISIA)
Výberom odmien v tejto oblasti poverila LITA v uplynulých rokoch spoločnosť OZIS. Ani v roku
2013 nedošlo k prelomu pri inkase, práve naopak, zaznamenali sme výrazný pokles vo výbere
(takmer o 300%). I keď sa rozbehlo uplatňovanie práv prostredníctvom súdnych konaní, LITA
musí pre budúce obdobie z tejto skutočnosti vyvodiť dôsledky a prijať zásadné rozhodnutia.

A.3 ZASTÚPENIE NOSITEĽOV PRÁV NA ZÁKLADE MANDÁTNYCH ZMLÚV O ZASTÚPENÍ

Ekonomické výsledky činnosti LITA

PRIJATÉ ODMENY
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verejné vykonanie
predaj rozmnoženín diel (reprodukčné práva)
spolu

rok 2013
suma v eurách
458 506
48 478
506 984

rok 2012
suma v eurách
534 169
58 701
592 870

Ide predovšetkým o použitie diel divadelným a iným javiskovým predvedením,
kde každoročne zaznamenávame pokles, v roku 2013 o 14,5%. Inkaso v tejto oblasti závisí
od záujmu nositeľov práv využívať služby LITA v oblasti, kde si svoje práva môžu spravovať
sami. Používatelia (divadlá a iné súbory) využívajú služby LITA využívajú predovšetkým
pri zabezpečovaní práv zo zahraničia.
PRIJATÉ ODMENY CELKOM

rok 2013
suma v eurách
2 897 063

rok 2012
suma v eurách
2 347 851

V roku 2013 LITA vybrala odmeny a náhrady odmien celkom o 23,4% viac, ako v roku 2012.

B. VYPLATENÉ ODMENY A NÁHRADY ODMIEN
VYPLATENÉ ODMENY A NÁHRADY

domáci autori
zahraniční autori
spolu

rok 2013
suma v eurách
1 370 171
359 030
1 729 201

C. HOSPODÁRENIE LITA
NÁKLADY

VI.

spotreba materiálu
spotreba energie
Opravy a udržiavanie majetku
cestovné
reprezentačné
ostatné služby
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
dane a poplatky
ostatné náklady
odpisy DHIM
odpisy NIM
medzinárodné organizácie - členské
náklady spolu

rok 2013
suma v eurách
5 410
7 306
28 988
3 510
18
3 450
380 281
117 326
14 679
4 650
30 567
0
3 141
599 326

Ekonomické výsledky činnosti LITA

VÝNOSY

z použitia diel
služby nositeľom práv
nájom za hudobný materiál
úroky
členské príspevky
výnosy spolu

rok 2013
suma v eurách
517 355
2 175
1 759
63 836
6 339
591 464

Hospodársky výsledok za rok 2013 bol záporný vo výške – 7.862,- €. Na základe rozhodnutia
výboru bol rozdiel vykrytý s preklenovacieho účtu LITA zriadeného na tieto účely.
Priemerná režijná zrážka LITA z vybratých a vyplatených autorských odmien a náhrad odmien
v roku 2013 bola 17,206%.

Text výročnej správy LITA za rok 2013 bol prerokovaný Výborom LITA na zasadnutí dňa 28.
apríla 2014.

Marián Puobiš
predseda výboru

Výročná správa LITA, autorskej spoločnosti, za rok 2013 bola schválená Výborom LITA dňa
16.06.2014 - uznesenie č. 16/2014

Marián Puobiš
predseda výboru
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