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Článok 1
1.

Podľa § 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Audiovizuálny fond (ďalej len "fond") vykonáva správu
príspevkov podľa § 24 až 29 zákona a uskutočňuje kontrolu príspevkov vybratých podľa § 24 až 28a zákona.

2.

Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 fond vytvára informačný systém a informačnú databázu za účelom
evidencie povinných osôb, výpočtu príspevku do fondu a vyúčtovania odvedeného príspevku fondu podľa §
30 ods. 1 zákona.
Článok 2
Osoby povinné platiť príspevky do fondu

1.

Podľa § 24 zákona je osobou povinnou platiť príspevok do fondu televízny vysielateľ zriadený zákonom,1
ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“). Základom pre výpočet príspevku do fondu sú
celkové príjmy/výnosy2 RTVS z reklamy a telenákupu vysielaných za odplatu v televíznom vysielaní za
posledný kalendárny rok. Pod príjmom sa pre účely výpočtu príspevku do fondu rozumie celkový objem
fakturovaných služieb za vysielanie reklamy a telenákupu v kalendárnom roku, na ktorý sa výpočet príspevku
vzťahuje.

2.

Výška príspevku RTVS je 5 % zo základu podľa odseku 1.

3.

Podľa § 25 zákona je osobou povinnou platiť príspevok do fondu televízny vysielateľ oprávnený vysielať na
základe licencie udelenej podľa osobitných predpisov 3 (ďalej len "vysielateľ s licenciou") v prípade, ak
a.

b.

je podiel audiovizuálnych diel v rámci programovej služby v jeho televíznom vysielaní viac ako 15 %;
na účely výpočtu tohto podielu sa za audiovizuálne diela nepovažujú programy vysielané ako
programový typ spravodajský, publicistický, športový, náboženský, zábavný, teletext, doplnkové
vysielanie, reklama, telenákup, a zároveň
poskytuje celoplošné alebo multiregionálne vysielanie, pričom celoplošné vysielanie je vysielanie,
ktoré pokrýva celé územie Slovenskej republiky a ktoré môže prijímať viac ako 80 % jej obyvateľov a
multiregionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva viac regiónov a ktoré môže prijímať viac ako 30
% a menej ako 80 % obyvateľov.

4.

Ak je povinná osoba podľa odseku 3 držiteľom viacerých licencií, vypočíta a odvedie príspevok spolu za všetky
licencie. Zároveň vo vyúčtovaní odvedeného príspevku podľa § 30 ods. 1 zákona uvedie počet a názvy
jednotlivých licencií, za ktoré príspevok odviedla.

5.

Základom pre výpočet príspevku pre vysielateľa s licenciou sú celkové príjmy/výnosy 2 z reklamy a telenákupu
vysielaných za odplatu podľa osobitného predpisu 4 za posledný kalendárny rok. Pod príjmom sa pre účely
výpočtu príspevku do fondu rozumie celkový objem fakturovaných služieb za vysielanie reklamy
a telenákupu v kalendárnom roku, na ktorý sa výpočet príspevku vzťahuje. Do základu pre výpočet príspevku
podľa predchádzajúceho odseku sa nezahŕňajú príjmy z nepeňažného plnenia dosiahnuté najmä zámenou,

1§2

ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov. Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.
2 Výnosy pre účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve, príjmy pre účtovné jednotky účtujúce v jednoduchom
účtovníctve, alebo pre osoby, ktoré vedú evidenciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede.
3 § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
4 § 32 až 39 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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t.j. barterový obchod, pri ktorom sú tovar alebo služby priamo vymenené za iný tovar alebo služby bez ďalšej
odplaty.
6.

Výška príspevku vysielateľa s licenciou je 2 % zo základu vypočítaného podľa odseku 5.

7.

Podľa § 26 zákona je osobou povinnou platiť príspevok do fondu prevádzkovateľ audiovizuálneho
technického zariadenia5, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti
audiovizuálnym predstavením. Audiovizuálne technické zariadenie je technické zariadenie, prostredníctvom
ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti audiovizuálnym predstavením6.

8.

Ak je povinná osoba podľa odseku 7 prevádzkovateľom viacerých audiovizuálnych technických zariadení,
vypočíta a odvedie príspevok spolu za všetky takéto zariadenia. Zároveň vo vyúčtovaní odvedeného
príspevku podľa § 30 ods. 1 zákona uvedie počet a názvy jednotlivých zariadení, za ktoré príspevok odviedla.

9.

Príspevok povinnej osoby podľa odseku 7 je 1% z ceny každej predanej vstupenky na audiovizuálne
predstavenie za posledný kalendárny rok.

10. Podľa § 27 zákona je osobou povinnou platiť príspevok do fondu prevádzkovateľ retransmisie, pričom
a.

b.

c.

prevádzkovateľom retransmisie sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom
mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť poskytuje retransmisiu ako obsahovú službu
koncovému užívateľovi bez ohľadu na to, či signál retransmitovanej programovej služby k užívateľovi
prenáša sama alebo prostredníctvom tretej osoby,
retransmisiou sa rozumie príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania
programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou,
uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou; ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou káblových
distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou,
elektronickou komunikačnou sieťou je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade
potreby prepájacích a smerovacích zariadení, ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos
signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane
družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu a
mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na
prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez
ohľadu na druh prenášaných informácií 7.

11. Základom pre výpočet príspevku prevádzkovateľa retransmisie sú celkové príjmy/výnosy2za poskytovanie
retransmisie ako obsahovej služby koncovému užívateľovi za posledný kalendárny rok. Pod príjmom sa pre
účely výpočtu príspevku do fondu rozumie celkový objem fakturovaných služieb za poskytovanie
retransmisie v kalendárnom roku, na ktorý sa výpočet príspevku vzťahuje.
12. Výška príspevku povinnej osoby podľa odseku 10 je 1 % zo základu podľa odseku 11.
13. Podľa § 28 zákona je osobou povinnou platiť príspevok do fondu distributér audiovizuálnych diel (ďalej len
„distributér“), pričom distributérom je osoba, ktorá
a.
b.

verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela,
audiovizuálne dielo odplatne sprístupňuje verejnosti.

14. Osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela iba formou prevodu vlastníckeho práva
výlučne na konečného spotrebiteľa najmä maloobchodným predajom, nie je distributérom a nie je ani
osobou povinnou platiť príspevky do fondu.

5

§ 2 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 3 zákona č. 40/2015 . z.
7 § 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6
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15. Základom pre výpočet príspevku distributéra sú celkové príjmy/výnosy 2 za distribúciu audiovizuálnych diel
na území Slovenskej republiky za posledný kalendárny rok okrem príjmov distributéra za uvádzanie
audiovizuálnych diel na verejnosti audiovizuálnym predstavením. Ak je distributér zároveň
prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia, nie je týmto ustanovením dotknutá jeho
povinnosť ako prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia podľa § 26 zákona. Ak je distributér
zároveň prevádzkovateľom maloobchodného predaja rozmnoženín audiovizuálnych diel alebo
prevádzkovateľom inej formy prevodu vlastníckeho práva k rozmnoženinám audiovizuálnych diel na
konečného spotrebiteľa, príjmy/výnosy z tejto činnosti sú súčasťou základu pre výpočet príspevku
distributéra.
16. Výška príspevku distributéra audiovizuálnych diel je 1 % zo základu podľa odseku 15.
17. Podľa § 28a zákona je osobou povinnou platiť príspevok do fondu poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej
služby na požiadanie8.
18. Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba určená na sledovanie programov v momente, ktorý
si užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na
základe katalógu programov zostavených poskytovateľom. Za audiovizuálnu mediálnu službu sa nepovažuje
poskytovanie zvukových záznamov.
19. Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej
služby na požiadanie za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za posledný kalendárny
rok.
20. Výška príspevku poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je 0,5 % zo základu podľa
odseku 19.
Článok 3
Spoločné ustanovenia k plateniu príspevkov
1.

Do základu pre výpočet príspevku podľa § 24 až 28a zákona sa nezaratúva daň z pridanej hodnoty.

2.

Základ pre výpočet príspevku sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

3.

Príspevok podľa § 24 až 28a zákona sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

4.

Osoby, ktoré platia príspevok do fondu podľa § 24 až 28a zákona, sú povinné tento príspevok odviesť
bezhotovostne každoročne najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka na účet fondu číslo
2627224453/1100, IBAN: SK54 1100 0000 0026 2722 4453.
Pri úhrade povinná osoba uvedie
a.
b.
c.

konštantný symbol: 0516,
variabilný symbol: svoje IČO,
špecifický symbol: číslo paragrafu zákona, podľa ktorého je osobou povinnou platiť príspevky do fondu
a rok, v ktorom odvádza príspevok.9

5.

V prípade, ak sa na jednu osobu vzťahuje povinnosť platiť príspevky podľa viacerých ustanovení zákona, táto
osoba príspevok vypočíta a odvedie osobitne za každé ustanovenie.

6.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 24 až 28a zákona, sú povinné každoročne najneskôr do 31.
júla predložiť fondu písomné vyúčtovanie odvedeného príspevku, ktoré obsahuje najmä
a.

8
9

identifikačné údaje povinnej osoby v rozsahu určenom v informačnom systéme fondu pre
prispievateľov,

§ 3 písm. b) zákona 308/2000 Z. z.
Napríklad televízny vysielateľ na základe licencie pri úhrade k 31.7.2010 uvedie špecifický symbol v tvare 252010.
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b.
c.
d.
e.
f.

identifikačné údaje k povinnosti platiť príspevok podľa príslušného ustanovenia zákona a v rozsahu
určenom v informačnom systéme fondu pre prispievateľov,
výšku základu pre výpočet príspevku za dané obdobie,
vypočítanú sumu odvedeného príspevku,
meno, priezvisko, funkciu a kontakt zodpovednej osoby, ktorá vyúčtovanie zostavila,
miesto, dátum vyhotovenia, pečiatka a podpis štatutárneho orgánu.

7.

Osoby povinné platiť príspevok do fondu podľa § 24 až 28a zákona sú na účely výkonu kontroly správnosti
odvedených príspevkov povinné sprístupniť fondu na základe písomnej žiadosti údaje z účtovnej
dokumentácie vedenej podľa osobitného predpisu, 10 z ktorých vyplýva určenie základu pre výpočet
príspevku a odvedenie príspevku, a to najneskôr do 10 dní od doručenia takejto žiadosti.

8.

Výkon kontroly podrobnejšie upravuje VP AVF č.5/2010 Smernica o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho
fondu v znení neskorších zmien.

9.

Podľa § 31 ods. 1 zákona ak osoba, ktorá odvádza príspevok do fondu podľa § 24 až 28a zákona, v lehote
podľa § 30 ods. 1 zákona príspevok neodvedie alebo odvedie príspevok v nesprávne vypočítanej výške, fond
má právo domáhať sa určenia sumy príspevku alebo zaplatenia dlžnej sumy neodvedeného príspevku na
súde.

10. Podľa § 31 ods. 2 zákona spolu s nárokom podľa § 31 ods. 1 zákona sa fond môže domáhať aj zaplatenia
úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k
omeškaniu. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý kalendárny deň kalendárneho
polroka sa použije počas celého tohto polroka.
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Na situácie neupravené týmto metodickým usmernením sa primerane použijú ustanovenia súvisiacich
všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov fondu.

2.

Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tohto metodické usmernenia stanú neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým
dotknutá platnosť a účinnosť celého metodického usmernenia.

3.

Metodické usmernenie, jeho zmeny a doplnenia schvaľuje Rada Audiovizuálneho fondu.

4.

Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Radou Audiovizuálneho fondu.

V Bratislave 21. mája 2019

Ing. Robert Ťavoda
predseda rady Audiovizuálneho fondu

10

§ 31 až 37 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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