
      
     

Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, Slovensko 
tel.: +421-2-52 96 31 90,   fax: +421-2-52 96 31 90 
e-mail: konrad@slovgram.sk •  www.slovgram.sk 

IČO: 173 105 98 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bratislava, 13. 1. 2015 
 Vážený výrobca, 
 
 dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s pripravovaným vyúčtovaním odmien výrobcom, ktoré Vám 
prináležia za použitie vašich záznamov počas roku 2014 a ktoré budú vyplácané v zmysle platného Vyúčtovacieho 
poriadku. 
 
 Základom pre výpočet podielu z neidentifikovateľných príjmov bude aj:  

a) počet predaných nosičov vlastnej produkcie (komerčný predaj) v kalendárnom roku 2014 
b) príjmy dosiahnuté z predaja a sprístupňovania záznamov v digitálnom prostredí v roku 2014. 

 
 V zmysle §81 ods. b) Autorského zákona je Slovgram povinný prevziať zastúpenie nositeľa práv, ak o to 
požiada a preukáže svoj nárok.  

Svoj nárok podľa písmena a) preukážete predložením1 výstupov zo skladovej evidencie, ktorá zachytáva 
počet Vami predaných nosičov2. Je nevyhnutné, aby takýto výstup obsahoval katalógové čísla nosičov 
registrovaných SOZA/LITA, názov titulu, počet predaných po odpočítaní vrátených kusov,  ako aj údaj 
o maloobchodnej resp. veľkoobchodnej cene každého titulu. Absencia ktoréhokoľvek z vyššie špecifikovaných 
údajov spôsobí, že takto predložené podklady nebudú akceptované a teda akoby ani neboli predložené.  

Upozorňujeme, že do predaja vlastnej produkcie sa nezahŕňajú nosiče určené na propagačné účely-
zákazková výroba, tzv. „nepredajné nosiče“, nosiče, ktoré sú súčasťou, alebo prílohou k inému predávanému 
výrobku a nosiče, ktorých koncová predajná (maloobchodná) cena je menej ako 3 EUR spolu s DPH, alebo 
veľkoobchodná cena je nižšia ako 1,50 EUR bez DPH. 

Nárok podľa písmena b) preukážete predložením výstupov z účtovnej evidencie, ktorá obsahuje súhrn 
realizovaných predajov a sprístupňovaní záznamov vrátane DPH (napr. hlavná kniha analytickej evidencie 
podporená kópiami faktúr). 

  
 V prípade, že ste nám doposiaľ nepredložili nahlášky záznamov, ku ktorým máte výrobcovské práva 
(P),  žiadame Vás, aby ste tak urobili. Bez predložených nahlášok Vám nebudeme môcť vyplatiť žiadne 
odmeny z vysielania. Súčasťou nahlášky vydaného nosiča je minimálne fotokópia inlay karty a bookletu. 
 
 Požadované údaje žiadame predložiť najneskôr do 15. februára 2015. V prípade nedodania výkazov 
o predaji v plnom znení ako je uvedené vyššie v termíne, bude výrobcovi znížená vypočítaná odmena o 25 % v 
zmysle Vyúčtovacieho poriadku. 

  
 S pozdravom 
        Natália Škvareninová v. r. 
                     riaditeľka 
vybavuje: Mgr. Ing. Mária Konrád 

                                                           
1 Výrobca je povinný na požiadanie Slovgramu predložiť originály dokumentov – v zmysle uzatvorenej zmluvy 
2 Povinnosť viesť evidenciu vyplýva zo  Zákona o účtovníctve v znení Opatrenia, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove v podvojnom účtovníctve (§43) a o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (§11 a §6). 


