
 
Osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných 

odmien vybraných SOZA, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému 
prináležia (ďalej len „neidentifikované odmeny“) a náhrad odmien. 

(ďalej len „Zásady“) 
 

Neidentifikované odmeny 
 

1. Neidentifikované odmeny sú odmeny vybrané SOZA, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť 
nositeľa práv, ktorému prináležia. 

 
2. SOZA účtuje a spravuje príjmy z neidentifikovaných odmien oddelene. 
 
3. Pri správe vybratých neidentifikovaných odmien príjme SOZA potrebné opatrenia na určenie 

a vyhľadanie nositeľov práv. 
 
4. Opatrenia na určenie a vyhľadanie nositeľov práv za účelom identifikácie nositeľov práv SOZA 

vykonáva hospodárne a efektívne, s využitím takých technických prostriedkov, ktoré pomáhajú 
znižovať náklady, najmä automatickým porovnávaním (párovaním) údajov z hlásení 
používateľov s databázou SOZA, ktorá vzniká s využitím: 

 

- pseudonymov nahlásených nositeľmi práv; 
- nahlášok hudobných a filmových diel; 
- medzinárodnej databázy nositeľov práv IPI; 
- medzinárodnej databázy hudobných diel WID; 
- informačnej siete Cis-net; 
- filmových zostáv (Cue sheet) získaných od výrobcov, ako aj od zahraničných organizácií 

kolektívnej správy práv prostredníctvom databázy AVI; 
- údajov od hudobných vydavateľov z vydavateľských licenčných zmlúv a z CWR súborov. 

 
5. SOZA poskytne nositeľom práv, ktorých zastupuje a organizáciám kolektívnej správy, s ktorými 

uzavrela dohody o zastúpení, informácie, ktoré má k dispozícii, a to najmä v rozsahu: 
 

- názov predmetu ochrany, za použitie ktorého bola neidentifikovaná odmena vybratá; 
- meno a priezvisko identifikovaného nositeľa práv, ktorého SOZA nevie nájsť; 
- identifikáciu používateľa, od ktorého neidentifikovanú odmenu vybrala vo vzťahu 

k použitiu predmetu ochrany; 
- iné SOZA známe a dostupné informácie napomáhajúce cieľu určenia alebo nájdeniu 

nositeľa práv; 
 
s cieľom transformovať neidentifikované odmeny do podoby identifikovaných odmien. 

 
6. Ak uplynie jeden rok od momentu, kedy SOZA poskytla informácie podľa odseku 5. tohto článku 

Zásad nositeľom práv, ktorých zastupuje a organizáciám kolektívnej správy, s ktorými uzavrela 
dohody o zastúpení, SOZA sprístupní verejnosti informácie v rozsahu podľa odseku 5. tohto 
článku Zásad. 

 
Použitie neidentifikovaných odmien 

 
1. SOZA môže neidentifikované odmeny použiť na základe návrhu v prípade, ak po troch rokoch 

od konca kalendárneho roka, v ktorom bola neidentifikovaná odmena vybraná, nebol nositeľ 
práv, ktorému by mali byť tieto odmeny vyplatené nájdený alebo určený. 

 
2. Návrh na použitie neidentifikovaných odmien schvaľuje Valné zhromaždenie SOZA 

prostredníctvom Zhromaždenia delegátov. 
 

Náhrady odmien 
 
1. Príjmy z náhrad odmien sa rozdeľujú medzi nositeľov práv v rovnakom pomere, aký vyplynie 

pre príslušných nositeľov práv z vybraných štatisticky spracovaných údajov o použití diel. 


