
STANOVY 
SLOVENSKÉHO OCHRANNÉHO ZVÄZU AUTORSKÉHO 

pre práva k hudobným dielam 
s obsahovými náležitosťami štatútu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 
(ďalej len „Stanovy“) 

 
 

Článok 1 
Právne postavenie 

 
1.1. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (ďalej len „SOZA“) je 

nezávislou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá vo vlastnom mene 
vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre autorov a vydavateľov hudobných diel prináležiace 
týmto subjektom podľa Autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov. 

 
1.2. SOZA je združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je právnym nástupcom predchádzajúcej SOZA. 
Sídlom SOZA je Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. SOZA pôsobí na 
území Slovenskej republiky. Pôsobnosť vo vzťahu k zahraničiu vykonáva SOZA na základe 
medzinárodných zmlúv uzatváraných s obdobnými zahraničnými organizáciami. SOZA je 
členom medzinárodných organizácií CISAC, BIEM, GESAC a ďalších. 

 
 

Článok 2 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
2.1. Pre účely týchto Stanov sa pojmy uvedené nižšie v tomto článku Stanov vykladajú 

nasledovne. 
 
2.2. Členom SOZA sa rozumie 

 
a) autor (skladateľ a autor slovesnej zložky hudobného diela); 
b) vydavateľ; 
c) dedič autorských práv; 

 
ktorý splnil podmienky vzniku členstva dané týmito Stanovami a neodmietol stať sa členom 
SOZA. 

 
2.3. Kolektívnou správou práv sa rozumie správa výkonu majetkových práv nositeľa práv podľa 

Autorského zákona prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. 
 
2.4. Nositeľom práv sa rozumie 

 
a) autor; 
b) dedič autorských práv; 
c) osoba, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe Autorského zákona. 

 
2.5. Inými organizáciami kolektívnej správy práv (ďalej len „OKS“) sa rozumejú domáce 

organizácie kolektívnej správy práv so sídlom v Slovenskej republike podľa Autorského 
zákona; zahraničné organizácie kolektívnej správy práv a obdobné organizácie. 

 
2.6. Obdobnou organizáciou v zmysle ods. 2.5. tohto článku Stanov je tzv. nezávislý subjekt 

správy, ktorým je každá právnická osoba oprávnená na základe dohody s nositeľom práv 
spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného
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prospechu týchto nositeľov práv, ako jediný alebo hlavný predmet svojej činnosti, a ktorá nie 
je vo vlastníctve ani pod kontrolou, či už priamo, alebo nepriamo, úplne, alebo čiastočne, 
nositeľov práv a svoju činnosť vykonáva na účel dosahovania zisku, a akékoľvek iné 
obdobné subjekty. 

 
2.7. Záujem členov SOZA je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 

všetkým alebo mnohým členom SOZA (ďalej len „Záujem SOZA“). 
 
2.8. Konflikt záujmov znamená konflikt medzi záujmami SOZA, resp. všetkých členov SOZA, a 

záujmom člena orgánu SOZA vyplývajúcim z jeho právneho alebo faktického vzťahu k iným 
OKS, veľkým používateľom hudobných diel a blízkym osobám, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonávanie jeho úloh a povinností vyplývajúcich mu z titulu funkcie, ktorú v SOZA 
zastáva v zmysle Autorského zákona, Stanov a ďalších vnútorných predpisov SOZA (ďalej 
len „Konflikt záujmov“). 

 
2.9. Osobou blízkou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby 

v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň 
príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza 
jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka. 

 
2.10. Veľkým používateľom hudobných diel (ďalej len „Veľký používateľ“) je každý 
 

a) prevádzkovateľ rozhlasového vysielania; 
b) prevádzkovateľ televízneho vysielania; 
c) prevádzkovateľ retransmisie; 
d) výrobca zvukových nosičov; 
e) subjekt sprístupňujúci verejnosti hudobné diela inou formou šírenia; 

 
ktorého finančné záväzky voči SOZA, ako nadobúdateľa licencie, za predchádzajúci rok 
presahujú sumu 20 000 EUR bez DPH, v zmysle Sadzobníka SOZA pred uplatnením zľavy; 

 
f) iný nadobúdateľ, ktorého finančné záväzky voči SOZA, ako nadobúdateľa licencie, 

za predchádzajúci rok presahujú sumu 10 000 EUR bez DPH, v zmysle 
Sadzobníka SOZA pred uplatnením zľavy. 

 
 

Článok 3 
Poslanie SOZA 

 
3.1. Poslaním SOZA je chrániť spoločné záujmy nositeľov práv k hudobným dielam, vytvárať 

podmienky pre vyváženú vnútornú integráciu záujmov diferencovaných skupín nositeľov 
práv a pre kooperáciu a koordináciu postupu s inými obdobnými subjektmi na Slovensku 
i v zahraničí. 

 
3.2. Hlavným predmetom činnosti SOZA je kolektívna správa autorských práv, t. j. kolektívne 

uplatňovanie a ochrana majetkových práv nositeľov práv k hudobným dielam tým, že SOZA 
na spoločný prospech zastupovaných nositeľov práv najmä 

 
- umožňuje legálne použitie hudobných diel na verejnosti a stanovuje jeho 

podmienky prostredníctvom uzatvárania hromadných licenčných zmlúv; 
- sleduje a uplatňuje záväzky z hromadných licenčných zmlúv, z neoprávneného 

použitia hudobných diel a vykonáva práva nositeľov práv na odmenu za použitie 
ich diel; 

- vyberá odmeny za použitie hudobných diel a v súlade s Vyúčtovacím poriadkom 
ich rozdeľuje oprávneným nositeľom práv; 

- zabezpečuje ochranu spravovaných práv v zahraničí uzatváraním medzinárodných 
zmlúv o ochrane autorských práv so zahraničnými organizáciami kolektívnej 
správy; 
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- zabezpečuje ochranu práv spravovaných zahraničnými organizáciami kolektívnej 
správy na základe medzinárodných zmlúv o ochrane autorských práv na území 
Slovenskej republiky; 

- napomáha rozvoj hudobnej tvorby v Slovenskej republike a podporuje oblasť 
hudobného umenia; 

- predkladá príslušným štátnym orgánom návrhy na riešenia a opatrenia v oblasti 
právnej ochrany autorov hudobných diel. 

 
3.3. Činnostiam, ktoré nepatria do obsahu kolektívnej správy (t. j. činnosti mimo definície 

ustanovenia ods. 3.2. tohto článku Stanov), sa SOZA venuje len v prípade, ak je to v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky, prospešné pre výkon kolektívnej správy, a 
v rozsahu, ktorý je efektívny. 

 
3.4. Predmetom činnosti SOZA nie je najmä správa osobnostných autorských práv, individuálne 

vykonávaných majetkových autorských práv, uplatňovanie nárokov jednotlivých autorov 
vyplývajúcich z týchto vzťahov a pod., nepatriacich do obsahu kolektívnej správy práv. 

 
 

Článok 4 
Členstvo 

 
4.1. Členom SOZA môže byť: 

 
a) autor; 
b) vydavateľ hudobných diel; 
c) dedič autorských práv; 

 
ktorý splnil podmienky vzniku členstva dané týmito Stanovami a neodmietol stať sa členom 
SOZA. 

 
4.2. Členstvo v SOZA je individuálne pre autorov, dedičov a vydavateľov hudobných diel. 
 
4.3. Vydavateľa, ktorý je právnickou osobou, zastupuje pri výkone členských práv jeho štatutárny 

orgán alebo ním splnomocnený zástupca. 
 
4.4. SOZA rozlišuje nasledovné druhy členstva: 

 
a) členstvo s hlasovacími právami; 
b) členstvo bez hlasovacích práv. 

 
 

Článok 5 
Podmienky vzniku a zánik členstva 

 
5.1. Autor, ktorý sa chce stať členom SOZA, musí splniť nasledovné podmienky: 

 
a) uzavrieť so SOZA dohodu o zastupovaní v predloženom znení; a 
b) uhradiť na účet SOZA administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o prijatie za 

člena.  
 

5.2. Vydavateľ, ktorý sa chce stať členom SOZA, musí splniť nasledovné podmienky: 
 

a) predložiť SOZA platné licenčné zmluvy na vydanie diela, najmenej však na vydanie 
10 hudobných diel; 

b) uzavrieť so SOZA dohodu o zastupovaní; a 
c) uhradiť na účet SOZA administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o prijatie za 

člena. 
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5.3. Členom SOZA sa môže stať aj dedič autora ako nositeľ práv. Dedič, ktorý sa chce stať 
členom SOZA, musí splniť nasledovné podmienky: 

 
a) predložiť SOZA právoplatné osvedčenie o dedičstve, z ktorého vyplýva, že 

nadobudol práva k chráneným dielam; 
b) uzavrieť so SOZA dohodu o zastupovaní; a 
c) uhradiť na účet SOZA administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o prijatie za 

člena. 
 

5.4. Výšku administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o prijatie za člena, termín jeho 
splatnosti a podmienky jeho uhradenia určí Dozorná rada v osobitnom predpise. 

 
5.5. Členstvo v SOZA vzniká dňom podpisu dohody o zastupovaní zo strany SOZA a žiadateľa 

o členstvo. 
 
5.6. Členstvo člena v SOZA zaniká: 

 
a) zánikom člena – právnickej osoby bez právneho nástupcu, a to ku dňu zániku; 
b) zánikom oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti v súvislosti s činnosťou 

vydavateľa; 
c) dňom doručenia písomného oznámenia člena o ukončení členstva v SOZA; 
d) vylúčením člena; 
e) keď člen nemá uzavretú dohodu o zastupovaní, a to v tridsiaty deň nasledujúci po 

tejto skutočnosti; 
f) márnym uplynutím lehoty na uhradenie členského poplatku podľa ustanovenia ods. 

8.3. Článok 8 Stanov; 
g) úmrtím člena, ak ide o člena, ktorý je fyzickou osobou, a to ku dňu úmrtia; 
h) vyhlásením za mŕtveho, ak ide o člena, ktorý je fyzickou osobou, a to ku dňu, ktorý 

je ako deň úmrtia uvedený v rozsudku o vyhlásení za mŕtveho. 
 

 
Článok 6 

Prijatie uchádzača o členstvo 
 

6.1. Predpokladom konania o prijatie uchádzača o členstvo je jeho písomná žiadosť. 
 
6.2. O prijatí uchádzača o členstvo rozhoduje Dozorná rada v lehote do 90 dní od prijatia žiadosti 

o členstvo. V rámci rozhodovania preverí Dozorná rada okrem zákonných podmienok 
v zmysle Autorského zákona aj splnenie podmienok členstva uchádzačom o členstvo podľa 
týchto Stanov. 

 
6.3. O rozhodnutí prijať uchádzača o členstvo alebo o odmietnutí uchádzača s uvedením 

dôvodov odmietnutia informuje SOZA elektronicky, listom zaslaným na adresu uvedenú v 
žiadosti o prijatie za člena alebo na inú, neskôr písomne uchádzačom oznámenú adresu. 

 
6.4. Uchádzač o členstvo, ktorého SOZA odmietla prijať za člena, môže voči rozhodnutiu 

o odmietnutí podať písomné námietky, a to v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia 
o odmietnutí. Námietky sa podávajú písomne Dozornej rade, ktorá ich spolu s príslušnou 
dokumentáciou predloží Rozhodcovskej komisii. 

 
6.5. Námietky uchádzača o členstvo voči rozhodnutiu Dozornej rady o odmietnutí uchádzača 

preskúmava Rozhodcovská komisia. 
 
6.6. Rozhodcovská komisia odmietne námietky uchádzača o členstvo, ktoré 
 

a) boli podané oneskorene; a/alebo 
b) boli podané osobou, ktorá na podanie námietok nebola oprávnená. 

 
6.7. Rozhodcovská komisia môže rozhodnutie Dozornej rady o odmietnutí uchádzača o členstvo 
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a) potvrdiť, ak je vecne správne; alebo 
b) zmeniť, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie. 

 
6.8. O rozhodnutí podľa ods. 6.7. tohto článku Stanov informuje SOZA uchádzača o členstvo 

elektronicky, listom zaslaným na adresu uvedenú v žiadosti o prijatie za člena alebo na inú, 
neskôr písomne uchádzačom oznámenú adresu. 

 
6.9. Zoznam členov zverejňuje SOZA na svojom webovom sídle. 
 
 

Článok 7 
Práva a povinnosti členov 

 
7.1. Medzi základné práva člena patrí najmä 

 
a) zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia; 
b) voliť, hlasovať, navrhovať kandidátov do orgánov SOZA a byť volený do orgánov 

SOZA v súlade s podmienkami upravenými týmito Stanovami; 
c) byť informovaný o činnosti SOZA, ak nie je v osobitnom predpise SOZA 

ustanovené inak; 
d) hlasovať v orgánoch SOZA, ktorých je členom, o všetkých predložených návrhoch, 

ak nie je v Stanovách alebo osobitnom predpise SOZA ustanovené inak; 
e) podávať v písomnej forme pripomienky a sťažnosti podľa osobitného predpisu 

SOZA; 
f) právo na úplné informácie o spôsobe vyúčtovania a vyúčtovaní jeho autorských 

odmien podľa Článku 27 Stanov. 
 
7.2. Medzi základné povinnosti člena patrí najmä: 

 
a) dodržiavať Autorský zákon, Stanovy a ostatné interné predpisy SOZA vo vzťahu 

k členom; 
b) plniť povinnosti vyplývajúce z dohody o zastupovaní autorských práv podľa 

Autorského zákona; 
c) zdržať sa akéhokoľvek konania odporujúceho Stanovám, záujmom SOZA a dohode 

o zastupovaní, najmä neuzatvárať akékoľvek právne vzťahy, ktoré by poškodzovali 
záujmy SOZA alebo jej členov; 

d) poskytnúť na požiadanie voleným orgánom SOZA súčinnosť v rozsahu potrebnom 
na plnenie ich úloh podľa Stanov; 

e) povinnosť riadne a včas uhrádzať ročný členský poplatok. 
 
 

Článok 8 
Členský poplatok 

 
8.1. Výšku a termín splatnosti členského poplatku stanovuje Dozorná rada. 
 
8.2. V prípade, že člen SOZA neuhradí členský poplatok v sume a v lehote stanovenej Dozornou 

radou, môže byť členský poplatok uhradený formou započítania pohľadávky vo výške 
členského poplatku. Ak členský poplatok nebol uhradený v sume a v lehote stanovenej 
Dozornou radou, vyzve SOZA člena na dodatočnú úhradu členského poplatku, pričom výzvu 
zašle členovi spôsobom podľa príslušných ustanovení dohody o zastupovaní. 

 
8.3. V prípade, že členský poplatok nie je uhradený podľa ods. 8.2. tohto článku Stanov, a to ani 

v lehote do 31. 12. daného kalendárneho roku, k 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku mu 
automaticky zaniká členský vzťah k SOZA. SOZA o zániku členstva bývalého člena 
informuje podľa príslušných ustanovení dohody o zastupovaní. 

 
8.4. Dozorná rada môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch odpustiť zaplatenie 

členského poplatku. 
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Článok 9 
Právo člena voliť, hlasovať a byť volený 

 
9.1. Právo člena voliť a hlasovať je obmedzené na základe kombinácie týchto kritérií: 

 
a) dĺžky trvania členstva a 
b) výšky odmien vyplatených členovi. 

 
9.2. Právo voliť a hlasovať na Valnom zhromaždení majú členovia SOZA s hlasovacím právom. 

Člen má hlasovacie právo, ak spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
 

a) je členom SOZA najmenej po dobu štyroch rokov a v jednom roku (ktoromkoľvek) 
dosiahli jemu vyplatené autorské odmeny (honoráre) spolu sumu vo výške 
najmenej 700 EUR v prípade autorov populárnej hudby a hudby špeciálnych 
funkcií alebo 350 EUR v prípade autorov ostatných oblastí; alebo 

b) je členom SOZA najmenej po dobu troch rokov a jeho honoráre v priebehu troch 
po sebe nasledujúcich rokov dosiahli spolu trojnásobok sumy v  písm. a) tohto 
odseku Stanov; alebo 

c) je členom SOZA najmenej po dobu dvoch rokov a jeho honoráre v priebehu dvoch 
po sebe nasledujúcich rokov dosiahli spolu dvojnásobok sumy v  písm. a) tohto 
odseku; alebo 

d) je členom SOZA: 
 

- najmenej po dobu jedného roka a jeho honoráre za dobu jedného roka 
dosiahli spolu štvornásobok základnej sumy v  písm. a) tohto odseku 
Stanov alebo 

- ide o člena z oblasti vážnej, dychovej, ľudovej a jazzovej hudby, ktorý má 
 

i. v každom zo štyroch po sebe idúcich rokov trvalé príjmy 
najmenej 100 EUR; alebo 

ii. v každom zo štyroch po sebe idúcich rokov trvalé príjmy, ktoré 
aspoň v jednom roku presiahnu sumu 200 EUR. 

 
e) podmienky vzniku práva voliť a hlasovať na Valnom zhromaždení pre autorov 

podľa tohto článku Stanov sa primerane vzťahujú aj na dedičov a vydavateľov 
hudobných diel; pričom finančné limity sa vo vzťahu k vydavateľom násobia 
koeficientom tri. 

 
9.3. Splnenie podmienok podľa ods. 9.2 tohto článku Stanov u autorov, ktorí komponujú diela 

rôznych oblastí, sa bude posudzovať podľa prevažujúceho charakteru tvorby registrovanej v 
SOZA a rozsahu jej použitia; v prípade rovnosti podielov podľa pre nositeľa práv 
výhodnejšieho kritéria. 

 
9.4. Právo byť volený do volených orgánov SOZA má člen SOZA s hlasovacím právom podľa 

ods. 9.2. tohto článku Stanov, ktorý je členom SOZA najmenej po dobu troch rokov a nie je 
dedičom. 
 

9.5. V prípade dedičov jedného autora vykonávajú dedičia svoje právo voliť a hlasovať výlučne 
prostredníctvom spoločného zástupcu. 
 

9.6. Člen, ktorý nespĺňa podmienky na vznik práva voliť, hlasovať a byť volený podľa ustanovení 
tohto článku Stanov, nemá právo voliť či byť volený do orgánov SOZA a nemá právo ani 
navrhovať kandidátov do jednotlivých orgánov SOZA. Právo voliť a byť volený do 
Zhromaždenia delegátov člena s hlasovacím právom podľa ods. 9.2. tohto článku Stanov 
tým nie je dotknuté. 

 
9.7. Ostatné práva a povinnosti člena vyplývajú z uzavretých dohôd o zastupovaní. 
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Článok 10 
Výkon hlasovacích práv 

 
10.1. Každý člen SOZA má právo zúčastniť sa na Valnom zhromaždení. 

 
10.2. Člen vykonáva svoje práva na Valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom iného 

člena SOZA na základe originálu úradne overeného písomného splnomocnenia, nie 
staršieho ako tri mesiace. Overenie podpisu na písomnom splnomocnení môže na základe 
dokladu totožnosti splnomocniteľa vykonať pred konaním Valného zhromaždenia aj 
zamestnanec Právneho odboru SOZA priamo na mieste Valného zhromaždenia alebo počas 
úradných hodín v sídle SOZA. 
 

10.3. Každý člen má jeden hlas, okrem dedičov. Dedičia autora majú jeden hlas spoločne, pričom 
platí, že hlasovacie práva vykonávajú prostredníctvom spoločného zástupcu. 

 
10.4. Vydavateľ, ktorý je právnickou osobou, vykonáva svoje práva prostredníctvom svojho 

štatutárneho orgánu alebo oprávneného zástupcu, alebo prostredníctvom iného člena SOZA 
na základe originálu úradne overeného písomného splnomocnenia, nie staršieho ako tri 
mesiace. 

 
10.5. Jeden člen môže na Valnom zhromaždení zastupovať najviac päť členov. Splnenie 

podmienok pre zastupovanie člena na základe plnomocenstva overuje pri prezentácii Právny 
odbor SOZA, ktorý členovi vydá mandát so zodpovedajúcim počtom hlasov. Splnomocnený 
zástupca môže na základe plnomocenstva zastupovať člena SOZA vždy iba na najbližšom 
zasadnutí Valného zhromaždenia. Za účelom zastupovania na zasadaní Valného 
zhromaždenia nasledujúcom po najbližšom zasadaní musí byť udelené nové 
plnomocenstvo. 

 
10.6. Dedičia vykonávajú svoje práva na Valnom zhromaždení prostredníctvom spoločného 

zástupcu. Dedičia si určia spoločného zástupcu v lehote do 15 dní odo dňa, ako sa členom 
SOZA stali aspoň dvaja z dedičov autora. Ak si dedičia neurčia spoločného zástupcu v 
lehote podľa predchádzajúcej vety, určí spoločného zástupcu SOZA, a to tak, že spoločným 
zástupcom bude ten dedič, ktorý sa stal členom SOZA ako prvý v poradí. Dedičia môžu 
požiadať o zmenu zvoleného alebo ustanoveného spoločného zástupcu, avšak účinnosť 
tejto zmeny nastane k 1. 1. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiadosť bola 
doručená. 

 
10.7. Výkon hlasovacích práv elektronickými prostriedkami upravuje osobitný predpis, ktorý 

schvaľuje Zhromaždenie delegátov. 
 
 

Článok 11 
Následky porušenia práv a povinností členom SOZA 

 
11.1. Za porušenie povinností člena SOZA sa považuje, ak člen 

 
a) porušil Autorský zákon; alebo 
b) nesplnil alebo opomenul povinnosť mu ustanovenú Stanovami alebo inými 

internými predpismi SOZA, z ktorých členovi vyplývajú povinnosti; alebo 
c) konal v rozpore s ustanoveniami dohody o zastupovaní; alebo 
d) porušil oprávnené záujmy SOZA. 

 
 

11.2. Za porušenie povinností možno členovi uložiť nasledovné sankcie: 
 

a) napomenutie za porušenie povinností člena SOZA; alebo 
b) pozastavenie výkonu členských práv a povinností; a to pozastavenie výkonu 

volebného a hlasovacieho práva a práva byť volený do orgánov SOZA až na jeden 
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rok s účinnosťou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
právoplatnom rozhodnutí o porušení povinností člena; alebo 

c) vylúčenie člena SOZA; vylúčený člen sa môže stať členom SOZA až po uplynutí 
troch rokov po právoplatnom rozhodnutí o vylúčení. 

 
11.3. Sankcie podľa ods. 11.2. tohto článku Stanov možno členovi uložiť v konaní o porušení 

povinností člena SOZA. 
 
11.4. Konanie o porušení povinností člena SOZA vedie Dozorná rada. Pred uložením sankcie je 

Dozorná rada povinná vyzvať dotknutého člena, aby sa k veci vyjadril. Na vyjadrenie mu určí 
lehotu nie kratšiu ako 15 pracovných dní. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety 
Dozorná rada určí termín osobného prerokovania veci a pozve dotknutého člena na 
prerokovanie. Termín prerokovania veci určí Dozorná rada v lehote najmenej päť 
pracovných dní odo dňa odoslania pozvania na prerokovanie na poslednú známu adresu 
dotknutého člena. 

 
11.5. Dotknutý člen má právo 

 
a) vyjadriť sa k svojej veci prerokovávanej v konaní o porušení povinností člena SOZA; 
b) zúčastniť sa na prerokovaní veci pred Dozornou radou a vyjadriť sa k veci, ktorá je 

predmetom konania o porušení povinností člena SOZA; 
c) odvolať sa proti rozhodnutiu Dozornej rady. 

 
11.6. Dozorná rada konanie o porušení povinností člena SOZA zastaví, ak 

 
a) dotknutý člen zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho; 
b) dotknutý člen bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony; 
c) členstvo dotknutého člena zaniklo. 

 
11.7. Dozorná rada môže vec prerokovať v neprítomnosti dotknutého člena, ak s tým dotknutý člen 

písomne súhlasil alebo ak písomne nepožiadal aspoň dva pracovné dni pred určeným 
termínom prerokovania o odročenie prerokovania z dôležitého dôvodu. 

 
11.8. Prerokovanie v konaní o porušení povinností člena SOZA je neverejné. 
 
11.9. Dozorná rada 

 
a) konanie o porušení povinností člena SOZA zastaví podľa ods. 11.6. tohto článku 

Stanov; 
b) dotknutého člena zbaví obvinenia, ak nebolo dokázané, že dotknutý člen porušil 

povinnosť, ktorá sa mu kladie za vinu; 
c) rozhodne o porušení povinností dotknutého člena SOZA, ak bolo dokázané, že došlo 

k porušeniu povinnosti člena, a uloží sankciu. 
 

11.10. Rozhodnutie podľa ods. 11.9. tohto článku Stanov sa dotknutému členovi doručuje na 
poslednú známu adresu. Voči rozhodnutiu Dozornej rady môže dotknutý člen podať 
námietky. Námietky sa podávajú písomne Dozornej rade v lehote 30 dní od doručenia 
rozhodnutia Dozornej rady. 

 
11.11. O námietkach dotknutého člena voči rozhodnutiu Dozornej rady rozhoduje Rozhodcovská 

komisia. 
 
11.12. Rozhodcovská komisia odmietne námietky dotknutého člena, ak 

 
a) boli podané oneskorene; a/alebo 
b) boli podané osobou, ktorá na podanie námietok nebola oprávnená. 

 
11.13. Rozhodcovská komisia môže rozhodnutie Dozornej rady podľa ods. 11.9. tohto článku 

Stanov 
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a) potvrdiť, ak je vecne správne; alebo 
b) zmeniť, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie. 

 
11.14. Rozhodnutie podľa ods. 11.13. tohto článku Stanov sa dotknutému členovi doručuje na 

poslednú známu adresu. 
 
11.15. Ustanovenia o preventívnych prostriedkoch a o sankciách sa primerane použijú aj na člena, 

ktorý je právnickou osobou, ak sa jej štatutárny orgán, člen, spoločník, akcionár, osoba 
s majetkovou účasťou alebo ovládajúca osoba dopustia konania uvedeného v ods. 11.1. 
tohto článku Stanov. 

 
 

Článok 12 
Orgány SOZA 

 
12.1. Orgánmi SOZA sú 

 
a) Valné zhromaždenie; 
b) Predstavenstvo; 
c) Dozorná rada; 
d) Rozhodcovská komisia; 
e) Zaraďovacia komisia. 

 
 

Článok 13 
Valné zhromaždenie 

 
13.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SOZA. 
 
13.2. Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz ročne. 
 
13.3. Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv 

 
a) schvaľuje zmeny Stanov; 
b) volí a odvoláva 

 
1. Predstavenstvo a rozhoduje o jeho odmeňovaní; 
2. Dozornú radu a rozhoduje o jej odmeňovaní; 
3. Rozhodcovskú komisiu a rozhoduje o jej odmeňovaní; 
4. Zaraďovaciu komisiu a rozhoduje o jej odmeňovaní; 
 

c) schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, 
primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv 
vybraných organizáciou kolektívnej správy vrátane príjmov z vydania 
bezdôvodného obohatenia a náhrady škody (ďalej len „príjem z výkonu kolektívnej 
správy práv“); 

d) schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a 
dodatočných odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je 
možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia (ďalej len 
„neidentifikované odmeny“), a náhrad odmien; 

e) schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien; 
f) rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích 

potrieb v prospech členov a nositeľov práv vrátane transparentných a 
nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu; 

g) schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy 
práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme 
nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti 
od jediného zdroja výnosov; 
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h) schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby 
kolektívnej správy práv; 

i) schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku 
organizácie kolektívnej správy; 

j) schvaľuje návrh na splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie organizácie kolektívnej 
správy; 

k) schvaľuje návrh na 
 

1. založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť 
SOZA v inej právnickej osobe so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky; 

2. založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť 
SOZA v inej právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky 
nad 30 000 EUR bez DPH do výšky 100 000 EUR bez DPH vrátane; 

3. založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť 
SOZA v inej právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky 
nad 100 000 EUR bez DPH vrátane; 

 
l) na základe stanoviska Dozornej rady schvaľuje 

 
1. výročnú správu; 
2. účtovnú závierku SOZA; 

 
m) rozhoduje o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa 

Autorského zákona; 
n) berie na vedomie deklaráciu člena Predstavenstva a Dozornej rady podľa 

Autorského zákona ohľadne ich vzťahu k SOZA ako člena alebo nositeľa práv 
vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré im SOZA vyplatila 
v predchádzajúcom roku; 

o) schvaľuje kooptáciu členov SOZA do všetkých volených orgánov; 
p) schvaľuje Vyúčtovací poriadok na návrh Dozornej rady; 
q) schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky, alebo poskytnutie 

záruky na úver alebo pôžičku, ak suma úveru, pôžičky alebo záruky na úver alebo 
pôžičku predstavuje sumu nad 100 000 EUR bez DPH; 

r) schvaľuje predpis podľa ods. 21.2. Článku 21 Stanov, ktorý ustanovuje postup 
výkonu kontroly Dozornou radou; 

s) rozhoduje o ďalších záležitostiach podľa týchto Stanov. 
 

13.4. Uznesenia Valného zhromaždenia vykonáva orgán SOZA, ktorý má podľa týchto Stanov 
pôsobnosť na plnenie predmetných alebo obdobných uznesení. 

 
 

Článok 14 
Zvolanie Valného zhromaždenia 

 
14.1. Dozorná rada zvoláva Valné zhromaždenie jedenkrát ročne pozvánkou doručovanou 

nasledovnými spôsobmi: 
 

a) pozvánkou zaslanou členovi prostredníctvom informačného systému ISpA, ak má 
člen zriadený prístup do predmetného systému a zvolil si doručovanie písomností 
touto formou; 

b) pozvánkou zaslanou členovi elektronicky na e-mailovú adresu, ak člen nemá 
zriadený prístup do informačného systému ISpA a zvolil si doručovanie písomností 
zo SOZA elektronickou formou; alebo 

c) písomnou pozvánkou zaslanou členovi na jeho poslednú známu adresu, ak si člen 
nezvolil doručovanie prostredníctvom ISpA alebo na ním zvolenú e-mailovú 
adresu. 
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14.2. Písomná pozvánka na Valné zhromaždenie má byť členom odoslaná najmenej 14 dní pred 
termínom konania Valného zhromaždenia. Pozvánky zasielané spôsobom podľa ods. 14.1. 
písm. a) alebo b) tohto článku Stanov sa členom zasielajú po schválení termínu Valného 
zhromaždenia, avšak najmenej 14 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Valné 
zhromaždenie sa spravidla koná v poslednú stredu v mesiaci máj príslušného kalendárneho 
roka. 

 
14.3. Harmonogram prípravy Valného zhromaždenia, vrátane určenia termínu jeho konania, 

schvaľuje Dozorná rada tak, aby bolo možné zabezpečiť jeho zverejnenie najmenej 45 dní 
pred plánovaným termínom Valného zhromaždenia. 

 
14.4. Okrem riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia môže Dozorná rada zvolať mimoriadne 

Valné zhromaždenie. Dozorná rada je povinná zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ak 
o to písomne požiada najmenej jedna štvrtina členov SOZA s hlasovacím právom podľa ods. 
9.2. Článku 9 Stanov. Dozorná rada je povinná v tomto prípade určiť termín mimoriadneho 
Valného zhromaždenia bez zbytočného odkladu tak, aby ho bolo možné zvolať spôsobom 
a v lehotách podľa ods. 14.2. tohto článku Stanov. 

 
14.5. Program riadneho a mimoriadneho Valného zhromaždenia pripravuje Dozorná rada. Do 

programu zahrnie 
 

- návrhy jednotlivých orgánov SOZA z ich vlastného podnetu alebo z podnetu členov 
SOZA; 

- návrhy členov podané prostredníctvom petície podpísanej piatimi percentami 
členov s hlasovacím právom podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov, ak budú doručené 
SOZA najneskôr do 30 dní pred termínom zasadnutia. 

 
14.6. Písomné návrhy a pripomienky k programu Valného zhromaždenia alebo k zneniu 

dokumentov zasielaných s pozvánkou na Valné zhromaždenie, ktoré majú byť prerokované 
na Valnom zhromaždení, musia byť doručené SOZA najneskôr týždeň pred termínom 
konania Valného zhromaždenia. Písomné návrhy a pripomienky zaslané po uvedenom 
termíne nebudú do programu rokovania Valného zhromaždenia zaradené. 

 
 

Článok 15 
Vedenie zasadnutia Valného zhromaždenia 

 
15.1. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie predseda Dozornej rady alebo ním poverená 

osoba. Rokovanie Valného zhromaždenia prebieha podľa schváleného programu. 
 
15.2. Úlohy spojené s prípravou, organizáciou a priebehom zasadnutia Valného zhromaždenia 

zabezpečuje Predstavenstvo v spolupráci s volenými orgánmi a odbornými útvarmi SOZA. 
 
15.3. Podrobnosti o priebehu rokovania Valného zhromaždenia upravuje Rokovací poriadok, ktorý 

schvaľuje Valné zhromaždenie. 
 
15.4. Písomnosti týkajúce sa Valného zhromaždenia podpisuje predseda a podpredseda Dozornej 

rady, v ich neprítomnosti nimi poverené osoby z radov členov Dozornej rady. 
 
 

Článok 16 
Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia a prijímanie rozhodnutí 

 
16.1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v takom počte, v akom sa zíde. 
 
16.2. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov SOZA s hlasovacím právom 

podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov zúčastnených na hlasovaní v prípade prijímania všetkých 
rozhodnutí podľa ods. 13.3. Článku 13 Stanov, s výnimkou 
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a) rozhodnutí podľa ods. 13.3, písm. a) a j) Článku 13 Stanov, kde je vždy potrebný 
súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny členov SOZA s hlasovacím právom podľa ods. 
9.2. Článku 9 Stanov zúčastnených na hlasovaní, 

b) rozhodnutia podľa ods. 13.3, písm. m) Článku 13 Stanov, kde je vždy potrebný 
súhlas aspoň trojštvrtinovej väčšiny všetkých členov SOZA s hlasovacím právom 
podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov. 

 
16.3. Valné zhromaždenie môže prijať právoplatné rozhodnutie len k bodom, ktoré boli zaradené 

do programu Valného zhromaždenia podľa Článku 14 Stanov. 
 
16.4. V prípade rovnosti hlasov má predseda Dozornej rady dva hlasy. 

 
 

Článok 17 
Zásady volieb do orgánov SOZA 

 
17.1. Zoznam kandidátov vzniká ako výsledok nominácie, ktorú v súlade s profesijnými kľúčmi 

jednotlivých orgánov podľa Stanov pripravuje Dozorná rada na základe vlastných návrhov 
a návrhov členov SOZA. 

 
17.2. Každý člen SOZA s hlasovacím právom podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov má právo navrhnúť 

najneskôr 30 dní predo dňom Valného zhromaždenia svojho kandidáta. Návrh členov SOZA 
na kandidáta musí byť podaný písomne na adresu SOZA, pričom musí obsahovať meno 
a priezvisko kandidáta, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta, ak ide o fyzickú 
osobu, a názov, IČO a sídlo kandidáta, ak ide o právnickú osobu, a profesijnú skupinu, za 
ktorú kandiduje do príslušného orgánu SOZA. 

 
17.3. K návrhu musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta alebo jeho 

štatutárneho zástupcu, že s nomináciou do príslušného orgánu SOZA súhlasí a nie sú mu 
známe prekážky voliteľnosti alebo konflikt záujmov podľa Stanov. 

 
17.4. Dozorná rada uvedie popri vlastnej nominácii aj všetky návrhy na nomináciu z radov členov, 

ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku Stanov. 
 
17.5. Prvé kolo volieb prebieha tajným hlasovaním. 
 
17.6. O kandidátoch do orgánov SOZA za profesijnú skupinu vydavateľov hlasujú vydavatelia 

prítomní na Valnom zhromaždení oddelene od ostatných členov SOZA. Vydavatelia sa 
nezúčastňujú na hlasovaní o zástupcoch ostatných členov SOZA vo volených orgánoch 
SOZA. 

 
17.7. O kandidátoch do orgánov SOZA za autorov hlasujú členovia SOZA okrem vydavateľov, 

prítomní na Valnom zhromaždení, oddelene od vydavateľov. Členovia SOZA okrem 
vydavateľov sa nezúčastňujú na hlasovaní o zástupcoch vydavateľov vo volených orgánoch 
SOZA. 

 
17.8. Odovzdaný hlasovací lístok musí rešpektovať profesijné kľúče podľa týchto Stanov, inak je 

neplatný. Je vylúčené, aby tá istá fyzická osoba bola súčasťou voleného orgánu SOZA 
a Zhromaždenia delegátov ako člen SOZA – fyzická osoba a súčasne ako zástupca 
vydavateľa. 
 

17.9. V prípade námietok voči príslušnosti autora k profesijnej skupine pre účely volieb do profesijne 
zložených orgánov bude Valné zhromaždenie prerušené na nevyhnutnú dobu, kým 
o námietkach rozhodne s konečnou platnosťou Volebná komisia. 

 
17.10. V prvom kole je platne zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov 

SOZA s hlasovacím právom podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov zúčastnených na hlasovaní. 
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17.11. Druhé kolo volieb nastáva v prípadoch, keď potrebný počet kandidátov nezískal v prvom kole 
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ustanovenie ods. 17.6 a 17.7. tohto článku Stanov sa vzťahuje 
aj na druhé kolo volieb, v ktorom sú volení kandidáti na pozície, ktoré neboli obsadené 
v prvom kole volieb. 

 
17.12. Podrobnosti o priebehu volieb upravuje Volebný poriadok. Volebný poriadok schvaľuje Valné 

zhromaždenie. 
 
 

Článok 18 
Zhromaždenie delegátov 

 
18.1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že jeho právomoci bude vykonávať Zhromaždenie 

delegátov ako zúžené Valné zhromaždenie. Zhromaždenie delegátov nie je orgánom SOZA. 
 
18.2. Zhromaždenie delegátov, ak bolo ustanovené, môže vykonávať nasledovné právomoci 

Valného zhromaždenia: 
 

a) volí a odvoláva Predstavenstvo a rozhoduje o jeho odmeňovaní; 
b) schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej 

správy práv; 
c) schvaľuje osobitné zásady použitia neidentifikovaných odmien a náhrad odmien; 
d) schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien; 
e) rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích 

potrieb v prospech členov a nositeľov práv vrátane transparentných a 
nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu; 

f) schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy 
práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme 
nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti 
od jediného zdroja výnosov; 

g) schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby 
kolektívnej správy práv; 

h) schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku 
organizácie kolektívnej správy; 

i) schvaľuje návrh na založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú 
účasť SOZA v inej právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky nad 
30 000 EUR bez DPH do výšky 100 000 EUR bez DPH vrátane; 

j) na základe stanoviska Dozornej rady schvaľuje účtovnú závierku SOZA; 
k) berie na vedomie deklaráciu člena Predstavenstva a Dozornej rady ohľadne ich 

vzťahu k SOZA ako člena alebo nositeľa práv vrátane všetkých odmien a iných 
peňažných plnení, ktoré im SOZA vyplatila v predchádzajúcom roku; 

l) kooptuje členov SOZA do všetkých volených orgánov; 
m) schvaľuje Vyúčtovací poriadok na návrh Dozornej rady; 
n) na návrh Dozornej rady schvaľuje predpis podľa ods. 19.3. Článku 19 Stanov, ktorý 

ustanovuje odborné kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie člena 
Predstavenstva a spôsob výkonu funkcie; 

o) schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky, alebo poskytnutie 
záruky na úver alebo pôžičku, ak suma úveru, pôžičky alebo záruky na úver alebo 
pôžičku predstavuje sumu nad 30 000 EUR bez DPH do 100 000 EUR bez DPH 
vrátane; 

p) schvaľuje predpis podľa ods. 21.2 Článku 21 Stanov, ktorý ustanovuje postup 
výkonu kontroly Dozornou radou. 

 
18.3. Zhromaždenie delegátov je volené členmi SOZA s hlasovacím právom podľa ods. 9.2. 

Článku 9 Stanov, a to v pravidelných intervaloch na obdobie medzi zasadnutiami Valného 
zhromaždenia, najviac však na obdobie štyroch rokov. 

 
18.4. Zhromaždenie delegátov má 33 členov volených Valným zhromaždením, pričom 
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- 27 z počtu 33 členov zastupuje autorov slovesnej zložky hudobných diel 
a skladateľov; a 

- 6 z počtu 33 členov zastupuje vydavateľov. 
 

18.5. Zhromaždenie delegátov je volené Valným zhromaždením podľa tohto profesijného kľúča: 
 

- 11 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby 
a filmovej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden 
zástupca reprezentujúci oblasť vážnej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť 
ľudovej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť dychovej hudby a jeden 
zástupca reprezentujúci oblasť filmovej hudby; 

- 11 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej hudby, jazzovej hudby a hudby 
špeciálnych funkcií, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden 
zástupca reprezentujúci oblasť populárnej hudby, jeden zástupca reprezentujúci 
oblasť jazzovej hudby a jeden zástupca reprezentujúci oblasť hudby špeciálnych 
funkcií; 

- 5 autori reprezentujúci autorov slovesnej zložky hudobných diel; 
- 6 vydavatelia. 

 
18.6. Zhromaždenie delegátov si zo svojho stredu zvolí predsedu a podpredsedu. 
 
18.7. Členstvo v orgánoch SOZA sa nevylučuje s členstvom v Zhromaždení delegátov, ak nie je 

v týchto Stanovách ustanovené inak. 
 
18.8. Predseda a podpredseda nemôžu byť z tej istej profesijnej skupiny v zmysle ods. 18.5. tohto 

článku Stanov. 
 
18.9. Zhromaždenie delegátov sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý si schvaľuje. 
 
18.10. Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých delegátov. 
 
18.11. Zhromaždenie delegátov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov 

v prípade prijímania všetkých rozhodnutí podľa ods. 18.2. tohto článku Stanov, s výnimkou 
rozhodnutí podľa písm. a), písm. h), písm. i) a písm. m) uvedeného ustanovenia Stanov, kde 
je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých delegátov. 

 
18.12. Uznesenia Zhromaždenia delegátov vykonáva ten orgán SOZA, z ktorého právomocí podľa 

týchto Stanov vyplýva plnenie predmetných alebo obdobných uznesení. 
 
18.13. Zásady volieb do orgánov SOZA podľa Článku 17 Stanov sa primerane vzťahujú aj na voľby 

do Zhromaždenia delegátov, okrem prípravy zoznamu kandidátov na členov Zhromaždenia 
delegátov, ktorý zostavuje Dozorná rada na základe návrhov členov SOZA.  

 
 

Článok 19 
Predstavenstvo 

 
19.1. Orgánom riadenia v zmysle ustanovení Autorského zákona je Predstavenstvo. 

Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom, ktorý riadi chod SOZA. 
 
19.2. Predstavenstvo má troch členov. 
 
19.3. Členmi Predstavenstva sú osoby, bez ohľadu na členstvo v SOZA, ktoré spĺňajú odborné 

kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie. Odborné kvalifikačné predpoklady na výkon 
funkcie a spôsob výkonu funkcie stanoví osobitný predpis. 

 
19.4. Funkčné obdobie člena Predstavenstva nie je časovo ohraničené. Funkcia člena 

Predstavenstva zaniká 
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a) vzdaním sa funkcie člena Predstavenstva; 
b) odvolaním z funkcie podľa Stanov; 
c) úmrtím člena Predstavenstva, a to ku dňu úmrtia; 
d) vyhlásením za mŕtveho, a to ku dňu, ktorý je ako deň úmrtia uvedený v rozsudku 

o vyhlásení za mŕtveho. 
 

19.5. Člen Predstavenstva nesmie byť členom iného voleného orgánu SOZA. 
 
19.6. O nomináciách členov Predstavenstva (kandidátna listina) rozhoduje Dozorná rada. Dozorná 

rada predkladá nominovaných členov Predstavenstva na schválenie Valnému 
zhromaždeniu, ak nebolo ustanovené Zhromaždenie delegátov. 

 
19.7. Za SOZA ako štatutárny orgán konajú spoločne predseda Predstavenstva a ďalší člen 

Predstavenstva, pričom podrobnosti ustanovuje podpisový poriadok, ktorý schvaľuje 
Dozorná rada. 

 
19.8. Predstavenstvo v rámci svojej pôsobnosti najmä 

 
a) predkladá Dozornej rade návrh finančného plánu a jeho tvorby v nadväznosti na 

vyhodnotenie výsledkov predchádzajúceho kalendárneho roku; 
b) dohaduje podmienky a uzatvára licenčné zmluvy s používateľmi a strategickými 

partnermi; 
c) rozhoduje o použití spravovaných prostriedkov v rozsahu určenom Dozornou 

radou; 
d) rozhoduje o použití 

 
- prostriedkov základnej rezervy do 2 000 eur; 
- prostriedkov základnej rezervy nad 2 000 eur v prípade neodkladnej 

potreby; 

- prostriedkov základnej rezervy v ostatných prípadoch s predchádzajúcim 
súhlasom Dozornej rady; 

 
e) vydáva interné predpisy v rámci pracovnoprávnych vzťahov; 
f) vydáva Koncepciu finančného manažmentu; 
g) vydáva Organizačný poriadok s predchádzajúcim súhlasom Dozornej rady; 
h) vydáva Mzdový poriadok s predchádzajúcim súhlasom Dozornej rady; 
i) určuje organizáciu práce v SOZA podľa osobitného predpisu; 
j) poskytuje Valnému zhromaždeniu, Zhromaždeniu delegátov a voleným orgánom 

SOZA odbornú, koordinačnú, organizačnú a administratívnu podporu. 
 
 

Článok 20 
Dozorná rada 

 
20.1. Orgánom kontroly v zmysle ustanovení Autorského zákona je Dozorná rada. Dozorná rada 

vykonáva pravidelnú kontrolu riadenia a hospodárenia SOZA. 
 
20.2. Dozorná rada má 15 členov volených Valným zhromaždením podľa tohto profesijného kľúča: 

 

- 3 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je 
vždy zvolený aspoň jeden zástupca filmovej hudby; 

- 3 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny 
je vždy zvolený aspoň jeden zástupca hudby špeciálnych funkcií; 

- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť jazzovej hudby; 
- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť dychovej hudby; 
- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť spracovanej folklórnej hudby; 
- 2 autori reprezentujúci autorov slovesnej zložky hudobných diel (textári); 
- 4 vydavatelia. 
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20.3. Člen Dozornej rady nesmie byť členom iného voleného orgánu SOZA. 
 
20.4. Volebné obdobie Dozornej rady je štvorročné, začína sa vyhlásením výsledkov 

právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb. 
Funkcia člena Dozornej rady zaniká 

 
a) uplynutím volebného obdobia Dozornej rady; 
b) vzdaním sa funkcie člena Dozornej rady; 
c) zánikom členstva v SOZA; 
d) odvolaním z funkcie príslušným orgánom SOZA; 
e) úmrtím člena Dozornej rady, a to ku dňu úmrtia; 
f) vyhlásením za mŕtveho, a to ku dňu, ktorý je ako deň úmrtia uvedený v rozsudku 

o vyhlásení za mŕtveho. 
 

20.5. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu, pričom predseda a 
podpredseda nemôžu byť z tej istej profesijnej skupiny podľa ods. 20.2. tohto článku Stanov. 

 
20.6. Na zasadnutiach Dozornej rady sa zúčastňuje aj predseda alebo ním poverený člen 

Zaraďovacej komisie s hlasom poradným. 
 
20.7. Dozorná rada v rámci svojej pôsobnosti 

 
a) vykonáva pravidelnú kontrolu riadenia a hospodárenia SOZA vrátane kontroly 

riadneho a včasného vyplácania odmien a ďalších peňažných plnení členom a 
nositeľom práv; 

b) schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky, alebo poskytnutie 
záruky na úver alebo pôžičku, ak suma úveru, pôžičky alebo záruky na úver alebo 
pôžičku predstavuje sumu do 30 000 EUR bez DPH vrátane; 

c) predkladá Valnému zhromaždeniu, ak nebolo ustanovené Zhromaždenie 
delegátov, nominácie členov Predstavenstva (kandidátnu listinu); 

d) schvaľuje návrh na založenie a zriadenie inej právnickej osoby so sídlom na území 
Slovenskej republiky; 

e) schvaľuje návrh na majetkovú účasť SOZA v inej právnickej osobe so sídlom na 
území Slovenskej republiky do 30 000 EUR bez DPH vrátane; 

f) schvaľuje Sadzobník autorských odmien; 
g) schvaľuje Smernicu o prístupe k informáciám na návrh Predstavenstva; 
h) schvaľuje Postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa príslušných 

ustanovení Autorského zákona; 
i) schvaľuje návrh programu Valného zhromaždenia; 
j) predkladá na schválenie návrh na použitie neidentifikovaných odmien podľa týchto 

Stanov; 
k) v prvom stupni rozhoduje o námietkach a sporoch, či je alebo nie je prítomný 

konflikt záujmov; 
l) v prvom stupni rozhoduje o existencii konfliktu záujmov podľa Článku 24 Stanov; 
m) v rámci predbežnej kontroly 

 

- schvaľuje Koncepciu finančného manažmentu; 
- na začiatku kalendárneho roka schvaľuje finančný plán a pravidlá jeho 

tvorby v nadväznosti na vyhodnotenie výsledkov predchádzajúceho 
kalendárneho roku; 

- schvaľuje vnútorné predpisy vo vzťahu k členskej základni, okrem tých, 
ktoré v rámci svojej pôsobnosti schvaľujú iné orgány SOZA na základe 
týchto Stanov; 

- schvaľuje Organizačný poriadok, Mzdový poriadok; 
- schvaľuje licenčné zmluvy s používateľmi, z ktorých vyplýva jednorazová 

pohľadávka SOZA vo výške presahujúcej 100.000 EUR bez DPH alebo 
viacero pohľadávok SOZA, ktorých súčet presiahne v príslušnom 
kalendárnom roku 100.000 EUR bez DPH a so strategickými partnermi; 
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- schvaľuje úkony a spôsob nakladania s majetkom vo veciach, okrem 
tých, ktoré v rámci svojej pôsobnosti schvaľujú iné orgány SOZA na 
základe týchto Stanov. 

20.8. Dozorná rada sa stretáva najmenej 12x ročne. 
 
20.9. Dozorná rada sa riadi svojím rokovacím poriadkom, ktorý si schvaľuje. 
 
 

Článok 21 
Postupy výkonu kontroly Dozornou radou 

 
21.1. Dozorná rada vykonáva pravidelnú kontrolu riadenia a hospodárenia SOZA vrátane kontroly 

riadneho a včasného vyplácania odmien a ďalších peňažných plnení členom a nositeľom 
práv. 

 
21.2. Dozorná rada vykonáva kontrolu z vlastného podnetu v súlade s Autorským zákonom, 

na podnet Valného zhromaždenia alebo Zhromaždenia delegátov. Podrobnosti o postupe 
výkonu kontroly Dozornou radou stanovuje osobitný predpis, ktorý schvaľuje Zhromaždenie 
delegátov za predpokladu, že Valné zhromaždenie zvolí Zhromaždenie delegátov.  

 
 

Článok 22 
Rozhodcovská komisia 

 
22.1. Rozhodcovská komisia  

 

- posudzuje vzniknuté spory medzi členom SOZA a voleným orgánom SOZA; a 
- pôsobí ako zmierovací orgán v sporoch pri realizácii majetkových práv medzi 

zastupovanými nositeľmi práv. 
 

22.2. Rozhodcovská komisia je päťčlenná. Členov Rozhodcovskej komisie volí Valné 
zhromaždenie z radov autorov a skladateľov, ktorí sú svojím morálnym statusom 
a skúsenosťami zárukou spravodlivého rozhodovania v sporných situáciách. 

 
22.3. Člen Rozhodcovskej komisie nemôže byť členom iného voleného orgánu SOZA. 
 
22.4. Do právomoci Rozhodcovskej komisie patrí najmä 

 
a) v prvom stupni 

 
- riešenie sporov medzi zastupovanými nositeľmi práv; 
- rozhodovanie o námietkach predpojatosti vznesených kontrolovaným 

subjektom voči členom Dozornej rady; 
 

b) v druhom stupni 
 

- preskúmavanie a rozhodovanie o reklamáciách voči zaradeniu diela; 
- posudzovanie a rozhodovanie o námietkach proti vylúčeniu zo SOZA; 
- posudzovanie a rozhodovanie o námietkach proti pozastaveniu členských 

práv a povinností; 

- posudzovanie a rozhodovanie o námietkach uchádzača o členstvo voči 
rozhodnutiu Dozornej rady o odmietnutí uchádzača o členstvo; 

- rozhodovanie o námietkach a sporoch smerujúcich voči rozhodnutiu 
Dozornej rady o tom, či je alebo nie je prítomný konflikt záujmov; 

- rozhodovanie o iných veciach, ktoré preskúmava Rozhodcovská komisia 
z dôvodu vzniku sporu medzi členom SOZA a voleným orgánom SOZA. 
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22.5. Podanie na Rozhodcovskú komisiu môže uplatniť každý člen alebo uchádzač o členstvo po tom, 
ako vyčerpal všetky možnosti vybavenia svojej reklamácie alebo námietok na úrovni príslušných 
orgánov SOZA. 

 
22.6. Rozhodcovská komisia sa riadi svojím rokovacím poriadkom, ktorý si schvaľuje. 
 
22.7. Pre konanie pred Rozhodcovskou komisiou platia tieto zásady: 

 

- účastníkom konania môže byť člen, uchádzač o členstvo alebo volený orgán 
SOZA; 

- na posúdenie odborných otázok používa Rozhodcovská komisia odborné posudky 
príslušných orgánov, odborných útvarov SOZA alebo oslovených odborníkov; 

- hlavným kritériom rozhodovania je členská spravodlivosť z pohľadu kolektívnej 
správy práv a spoločného prospechu zastupovaných nositeľov práv; kritérium 
členskej spravodlivosti sa uplatňuje v medziach platných vnútorných predpisov; 

- rozhodnutie musí byť vydané v lehote do 60 dní od doručenia úplného podania; 
pri komplikovanom spore, keď nestačili na rozhodnutie alebo posúdenie 
vzniknutého sporu najmenej tri zasadnutia v lehote do 60 dní, môže Rozhodcovská 
komisia prijať odôvodnené procesné rozhodnutie o predĺžení tejto lehoty, najviac 
o ďalších 30 dní; 

- rozhodnutia Rozhodcovskej komisie pri sporoch vzniknutých medzi zastupovanými 
nositeľmi práv navzájom sú vnútri SOZA záväzné; komisia rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou všetkých členov. Proti takémuto rozhodnutiu Rozhodcovskej komisie 
nie sú vnútri SOZA prípustné opravné prostriedky (odvolanie, sťažnosť, námietky 
a pod.); tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. 

 
22.8. Ak Rozhodcovská komisia pri svojej činnosti dôjde k záveru, že uplatňovanie vnútorných 

predpisov narušuje členskú spravodlivosť z pohľadu spoločného prospechu zastupovaných 
nositeľov práv, môže dať príslušnému orgánu odôvodnený podnet na zmenu. Príslušný 
orgán je povinný takýto podnet prerokovať a prijať k nemu uznesenie, ktorým sa buď podnet 
premietne do zmeny vnútorného predpisu, alebo sa zdôvodní iný postup. 

 
22.9. Volebné obdobie Rozhodcovskej komisie je štvorročné, začína sa vyhlásením výsledkov 

právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb. 
Funkcia člena Rozhodcovskej komisie zaniká 

 
a) uplynutím volebného obdobia Rozhodcovskej komisie; 
b) vzdaním sa funkcie člena Rozhodcovskej komisie; 
c) odvolaním z funkcie Valným zhromaždením SOZA; 
d) zánikom členstva v SOZA; 
e) úmrtím člena Rozhodcovskej komisie, a to ku dňu úmrtia; 
f) vyhlásením za mŕtveho, a to ku dňu, ktorý je ako deň úmrtia uvedený v rozsudku 

o vyhlásení za mŕtveho. 
 
 

Článok 23 
Zaraďovacia komisia 

 
23.1. Členov Zaraďovacej komisie volí Valné zhromaždenie. Členom Zaraďovacej komisie sa 

môže stať autor, ktorý spĺňa odborné nároky na posudzovanie a zaraďovanie nahlásených 
diel. 

 
23.2. Zaraďovacia komisia má päť členov volených Valným zhromaždením podľa tohto 

profesijného kľúča: 
 

- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť vážnej hudby; 
- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť populárnej hudby; 
- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť dychovej hudby; 
- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť spracovanej folklórnej hudby; 
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- 1 skladateľ reprezentujúci oblasť hudby špeciálnych funkcií. 
 

23.3. Člen Zaraďovacej komisie nemôže byť členom iného voleného orgánu SOZA. 
 
23.4. Volebné obdobie Zaraďovacej komisie je štvorročné, začína sa vyhlásením výsledkov 

právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb. 
Funkcia člena Zaraďovacej komisie zaniká 

 
a) uplynutím volebného obdobia Zaraďovacej komisie; 
b) vzdaním sa funkcie člena Zaraďovacej komisie; 
c) odvolaním z funkcie Valným zhromaždením SOZA; 
d) zánikom členstva v SOZA; 
e) úmrtím člena Zaraďovacej komisie, a to ku dňu úmrtia; 
f) vyhlásením za mŕtveho, a to ku dňu, ktorý je ako deň úmrtia uvedený v rozsudku 

o vyhlásení za mŕtveho. 
 

23.5. Zaraďovacia komisia si volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. 
 
23.6. Zaraďovacia komisia sa riadi svojím rokovacím poriadkom, ktorý si schvaľuje. 
 
23.7. Úlohou komisie je zaraďovať nahlásené diela do príslušných kategórií podľa Vyúčtovacieho 

poriadku SOZA. Člen Zaraďovacej komisie sa nemôže zúčastňovať na rozhodovaní o 
zaradení vlastných diel. 

 
23.8. O zaradení diela sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý podpisujú prítomní členovia 

Zaraďovacej komisie. Ak Zaraďovacia komisia zaradí dielo inak, než deklaroval autor, je 
povinná o tom autora informovať bez zbytočného odkladu. 

 
23.9. Ak sa rozhodnutie o zaradení diela opiera o skutočnosti, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, 

alebo ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by mali podstatný vplyv na 
rozhodnutie o zaradení, Zaraďovacia komisia zaradenie diela zruší a rozhodne o zaradení 
diela. 

 
23.10. Podnet na opravu zaradenia diela môže podať dotknutý nositeľ práv najneskôr v lehote troch 

rokov od jeho zaradenia. O podaní podnetu a o výsledku konania o oprave zaradenia diela 
bude dotknutý nositeľ práv bezodkladne informovaný. 

 
23.11. V konaní o tomto mimoriadnom opravnom prostriedku sa najprv skúma jeho prípustnosť, t. j. 

či sú splnené podmienky upravené v ods. 23.9. tohto článku Stanov a či je dodržaná lehota 
stanovená v ods. 23.10. tohto článku Stanov. Ak sú tieto podmienky splnené a lehota 
dodržaná, uskutoční sa obnovené konanie vo veci zaradenia diela podľa ustanovení Stanov 
a Vyúčtovacieho poriadku SOZA. 

 
 

Článok 24 
Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov v SOZA 

 
24.1. SOZA prijíma nasledovné postupy na zistenie, riadenie, monitorovanie a zverejnenie 

vzniknutého alebo možného Konfliktu záujmov. 
 
24.2. Členom Dozornej rady, Predstavenstva, Rozhodcovskej komisie, Zaraďovacej komisie 

SOZA nemôže byť 
 

a) fyzická osoba, ktorá je členom štatutárnych, riadiacich, alebo kontrolných orgánov 
iných OKS; 

b) fyzická osoba, ktorá je členom štatutárnych, riadiacich a dozorných orgánov 
Veľkého používateľa; 

c) fyzická osoba, ktorá má u Veľkého používateľa viac ako 20 % podiel na základnom 
imaní alebo na hlasovacích právach; 
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d) fyzická osoba blízka osobám v písm. a) až c) tohto ustanovenia Stanov. 
 
24.3. Zástupcom právnickej osoby v Dozornej rade, Predstavenstve, ktorá je členom Dozornej 

rady alebo Predstavenstva, nemôže byť fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom, 
mandátnom alebo v obdobnom pomere k 

 
a) osobe, ktorá je členom štatutárnych, riadiacich a dozorných orgánov veľkých 

používateľov; 
b) osobe, ktorá má u Veľkého používateľa viac ako 20 % podiel na základnom imaní 

alebo na hlasovacích právach; 
c) osobe blízkej osobám v písm. a) až b) tohto ustanovenia Stanov. 

 
24.4. SOZA vykonáva na zistenie Konfliktu záujmov nasledujúce postupy: 

 
a) Pred začiatkom výkonu funkcie člena Dozornej rady, Predstavenstva, 

Rozhodcovskej komisie alebo Zaraďovacej komisie podávajú ich členovia na 
sekretariát SOZA čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasujú, že nie sú v Konflikte 
záujmov podľa týchto Stanov. Vzor čestného vyhlásenia určí osobitný predpis 
SOZA. 

b) Dozorná rada vykonáva kontrolu existencie Konfliktu záujmov. Ak sa do Konfliktu 
záujmov dostal člen Dozornej rady, tento člen sa nezúčastňuje na zasadnutiach 
alebo časti zasadnutia Dozornej rady, kde sa posudzuje existencia Konfliktu 
záujmov vo vzťahu k jeho osobe. 

c) O Konflikte záujmov rozhoduje v prvom stupni Dozorná rada. Pri vzniku 
odôvodneného podozrenia z možnej existencie Konfliktu záujmov rozhodne 
Dozorná rada o opodstatnenosti podozrenia z Konfliktu záujmov v lehote do 15 
dní. Dozorná rada rozhodne o existencii Konfliktu záujmov do 30 dní od vydania 
rozhodnutia o opodstatnenosti podozrenia z Konfliktu záujmov. 

d) O Konflikte záujmov rozhoduje v druhom stupni Rozhodcovská komisia v lehotách 
podľa ods. 22.7. Článku 22 Stanov. 

e) Od prijatia rozhodnutia o opodstatnenosti podozrenia z Konfliktu záujmov a počas 
rozhodovania o existencii Konfliktu záujmov podľa písm. c) a d) tohto ustanovenia 
Stanov člen, u ktorého sa posudzuje Konflikt záujmu, nevykonáva svoju funkciu. 

 
24.5. Voči rozhodnutiu Dozornej rady o Konflikte záujmov možno podať v lehote do 30 dní 

námietky, o ktorých rozhoduje Rozhodcovská komisia. 
 
24.6. Ak sa Konflikt záujmov preukáže, Dozorná rada podá návrh na odvolanie člena príslušného 

orgánu z dôvodu existencie Konfliktu záujmov. 
 
24.7. Ak sa Konflikt záujmov nepreukáže, Dozorná rada ukončí pozastavenie výkonu funkcie 

podľa ods. 24.4., písm. e) tohto článku Stanov. 
 
24.8. Zverejnením Konfliktu záujmov sa rozumie oznámenie informácie o preukázanom Konflikte 

záujmu člena orgánu SOZA na zasadnutí Dozornej rady a uvedenie tejto skutočnosti do 
zápisnice zo zasadnutia. V prípade preukázania Konfliktu záujmu predseda, podpredseda 
Dozornej rady alebo nimi určený člen Dozornej rady informujú o predmetnom Konflikte 
záujmov na najbližšom Valnom zhromaždení. 

 
 

Článok 25 
Kooptovanie 

 
25.1. V prípade, že sa niektorý z členov voleného orgánu počas funkčného obdobia vzdá funkcie 

alebo sa dostane do Konfliktu záujmov, alebo z iných dôvodov nemôže ďalej vykonávať 
funkciu, alebo ak sa z akéhokoľvek dôvodu miesto člena vo volenom orgáne uvoľní, 
príslušný orgán podľa týchto Stanov kooptuje nového člena v lehote do 30 dní 
s predchádzajúcim súhlasom Zhromaždenia delegátov, ak ho Valné zhromaždenie ustanoví. 
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25.2. Ustanovenie ods. 25.1. tohto článku Stanov sa nevzťahuje na kooptovanie člena 
Predstavenstva. 

25.3. Ustanovenie ods. 25.1. tohto článku Stanov sa primeranie vzťahuje na kooptovanie člena 
Zhromaždenia delegátov. 

 
25.4. Rozhodnutie o kooptovaní potvrdzuje Valné zhromaždenie. V prípade, ak Valné 

zhromaždenie nepotvrdí kooptovanie, bude uvoľnené miesto obsadené doplňovacími 
voľbami. 

 
 

Článok 26 
Pracovné skupiny 

 
26.1. Pracovné skupiny sú stále alebo dočasné odborné poradné a iniciatívne orgány, ktoré podľa 

potreby zriaďuje Dozorná rada za účelom efektívneho riešenia otázok týkajúcich sa volených 
orgánov SOZA. Pracovné skupiny nie sú volenými orgánmi SOZA v zmysle Článku 12 
Stanov. Členstvo vo volených orgánoch SOZA podľa Článku 12 Stanov nie je prekážkou 
výkonu členstva v pracovnej skupine podľa tohto článku. 

 
26.2. Zloženie a pôsobnosť pracovných skupín určí Dozorná rada pri ich zriadení. 
 
 

Článok 27 
Prístup k informáciám 

 
27.1. Prístup k informáciám súvisiacim s činnosťou SOZA je upravený Autorským zákonom a 

vnútorným predpisom a diferencovaný z hľadiska naplnenia povinností vyplývajúcich 
z právnych predpisov a zmluvných vzťahov a z hľadiska ochrany záujmov SOZA a jeho 
členov. 

 
27.2. Členovia volených orgánov SOZA majú právo na všetky informácie o činnosti SOZA. 
 
 

Článok 28 
Hospodárenie SOZA 

 
28.1. SOZA vykonáva kolektívnu správu práv ako právnická osoba oprávnená na základe zákona 

alebo dohôd s nositeľmi práv spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a 
v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako jediný alebo hlavný účel svojej 
činnosti bez účelu dosahovania zisku. 

 
28.2. Prostriedky, s ktorými SOZA nakladá, sú majetkom všetkých zastupovaných nositeľov práv. 

Dohodou o zastupovaní poverujú nositelia práv SOZA zastupovaním pri výkone a správe ich 
majetkových práv. Správa zverených prostriedkov sa musí uskutočňovať v medziach 
všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky, Stanov, medzinárodných zmlúv, 
vnútorných organizačných predpisov a dohôd o zastupovaní tak, aby bol spravovaný 
majetok zachovaný a zveľaďovaný. 

 
28.3. Spravovaný majetok tvoria najmä 

 

- prostriedky, ktoré SOZA získala po právnom predchodcovi; 
- príspevky na činnosť SOZA; 
- odmeny podľa ods. 13.3, písm. c) Článku 13 Stanov v čase od ich prijatia po ich 

vyplatenie podľa Vyúčtovacieho poriadku oprávneným osobám; 

- prostriedky získané náhradou nevyhnutných nákladov pri činnostiach pre iné 
subjekty; 

- výnosy zo zveľaďovania spravovaného majetku; 
- hmotný a nehmotný majetok SOZA. 
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28.4. Spravovaný majetok je nedeliteľný s výnimkou vysporiadania pri zániku SOZA. 
 
28.5. SOZA ako správca má voči spravovanému majetku najmä tieto oprávnenia a povinnosti: 

 

- užívať spravovaný majetok na plnenie úloh podľa Autorského zákona, Stanov 
a medzinárodných zmlúv; 

- udržiavať ho v riadnom stave; 
- využívať dostupné možnosti na jeho zveľadenie; 
- viesť o ňom predpísanú evidenciu; 
- využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä 

k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu a zmenšeniu. 
 

28.6. Na hospodárenie so spravovaným majetkom dozerá Dozorná rada. O výsledkoch 
hospodárenia podáva správu Valnému zhromaždeniu. 

 
28.7. Vyúčtovanie odmien autorov a vydavateľov vykonáva SOZA v zmysle Vyúčtovacieho 

poriadku najmenej jedenkrát ročne. 
 
28.8. SOZA preberá na seba všetky záväzky, práva a povinnosti Slovenského ochranného zväzu 

autorského, zriadeného Slovenskou národnou radou dňa 20. 11. 1961, a jeho právnych 
predchodcov, súvisiace so zastupovaním práv autorov a vydavateľov hudobných diel. 

 
 

Článok 29 
Zánik SOZA 

 
29.1. SOZA môže zaniknúť 

 

- dobrovoľným skončením alebo zlúčením s iným subjektom; 
- právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy o jeho rozpustení; 
- spôsobom, ktorý upravujú všeobecne záväzné právne predpisy. 

 
29.2. Pri zániku SOZA Valné zhromaždenie rozhodne 

 
- o spôsobe likvidácie; 
- o osobe likvidátora; 
- o vysporiadaní spravovaného majetku. 

 
 

Článok 30 
Výklad Stanov 

 
30.1. Výklad Stanov v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia vykonáva Zhromaždenie 

delegátov, ak bolo ustanovené, ktoré zároveň rozhoduje v podrobnostiach o ich uplatnení. 
Ak Zhromaždenie delegátov nebolo ustanovené, vykonáva tieto pôsobnosti Dozorná rada. 

 
 

Článok 31 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
 
31.1. Výbor, Kontrolná komisia, Zaraďovacia komisia, Rozhodcovská komisia budú pokračovať vo 

svojom pôsobení v doterajšom zložení do konca riadneho volebného obdobia. 
 

31.2. Grémium členov volených orgánov zaniká dňom zvolenia členov Dozornej rady podľa týchto 
Stanov. 

 
31.3. Čakatelia SOZA v zmysle Stanov SOZA platných do 31. 12. 2015, ktorí uzavrú so SOZA 

novú dohodu o zastupovaní, sa stanú členmi SOZA k 1. 1. 2016. Čakateľ, ktorý splní 
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podmienky podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov, sa stane ku dňu 1. 1. 2016 členom 
s hlasovacím právom, o čom bude informovaný zo strany SOZA. 

31.4. Členovia SOZA v zmysle Stanov SOZA platných do 31. 12. 2015, ktorí uzavrú so SOZA 
novú dohodu o zastupovaní, sa stanú členmi SOZA s hlasovacím právom k 1. 1. 2016. 
 

31.5. Dedičia, ktorí uzavrú so SOZA novú dohodu o zastupovaní, sa stanú členmi SOZA k 1. 1. 
2016. Dedičia, ktorí splnia podmienky podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov, nadobudnú právo 
voliť a hlasovať podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov ku dňu 1. 1. 2016, o čom budú informovaní 
zo strany SOZA.  
 

31.6. SOZA bude postupne preverovať splnenie podmienok na členstvo podľa ods. 9.2. Článku 9 
Stanov u všetkých členov s hlasovacím právom aj bez hlasovacieho práva; s výnimkou 
čakateľov podľa ods. 31.3 tohto článku Stanov, ktorí splnia podmienky podľa ods. 9.2. 
Článku 9 Stanov ku dňu 1. 1. 2016 a s výnimkou tých, ktorí sú zastupovaní SOZA po dobu 
najmenej 30 rokov. Za člena zastupovaného po dobu najmenej 30 rokov sa považuje ten 
člen v zmysle Stanov SOZA platných do 31. 12. 2015, ktorý mal so SOZA uzavretú dohodu 
o zastupovaní ku dňu 1. 1. 1986. K 1. 1. 2020 zostanú členmi SOZA s hlasovacím právom: 

 
- členovia, ktorí k 1. 1. 2020 splnili podmienky podľa ods. 9.2. Článku 9 Stanov, a 
- členovia, ktorí sú zastupovaní SOZA po dobu najmenej 30 rokov v zmysle vyššie 

uvedeného. 
 
31.7. Ak na mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 2. 12. 2015 budú schválené tieto Stanovy 

obsahujúce inštitút Zhromaždenia delegátov, v období od januára do mája 2016 bude 
zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie za účelom vytvorenia Zhromaždenia delegátov 
a určenia jeho právomocí podľa Článku 18 Stanov. Na riadnom Valnom zhromaždení 
naplánovanom na máj 2016 prebehne voľba do Zhromaždenia delegátov a Dozornej rady. 
Následne Dozorná rada pripraví kandidátku pre voľbu členov Predstavenstva, ktorú predloží 
Zhromaždeniu delegátov na schválenie. Funkcia riaditeľa SOZA ostáva zachovaná až do 
úspešnej voľby členov Predstavenstva, keď funkcia riaditeľa SOZA zaniká. 

 
31.8. Do zvolenia Zhromaždenia delegátov schvaľuje osobitný predpis upravujúci výkon 

hlasovacích práv elektronickými prostriedkami podľa ods. 10.7 Článku 10 Stanov Výbor 
SOZA. 
 

31.9. Do zvolenia Zhromaždenia delegátov schvaľuje Vyúčtovací poriadok podľa ods. 18.2., písm. 
m) Stanov Grémium volených orgánov. 

 
31.10. Do zvolenia Zhromaždenia delegátov schvaľuje predpis podľa ods. 18.2., písm. n) 

v súvislosti s ods. 19.3. Stanov Výbor. 
 

31.11. Do zvolenia Dozornej rady vykonáva pôsobnosť a činnosti Dozornej rady podľa týchto 
Stanov Výbor SOZA, pokiaľ nie je v týchto Stanovách ustanovené inak. 

 
31.12. Do zvolenia Dozornej rady pripravuje a predkladá zoznam kandidátov podľa ods. 17.1. 

Článku 17 Stanov Valnému zhromaždeniu Grémium členov volených orgánov. 
 
31.13. Do zvolenia Dozornej rady schvaľuje Postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa 

príslušných ustanovení Autorského zákona Výbor SOZA. 
 
31.14. Do zvolenia Dozornej rady vykonáva kontrolu podľa Článku 21 Stanov Kontrolná komisia 

SOZA. 
 
31.15. Do zvolenia Predstavenstva vykonáva pôsobnosť a činnosti Predstavenstva podľa týchto 

Stanov riaditeľ SOZA. 
 
31.16. Rozhodcovská komisia vykonáva pôsobnosť a činnosti druhostupňového orgánu pri 

rozhodovaní o Konflikte záujmov podľa Článku 24 Stanov od 1. 1. 2016. 
 



 

Strana 24 z 24 

31.17. Všetky interné predpisy a dokumenty SOZA platné k 1. 1. 2016 sa uplatňujú primerane 
v zmysle týchto Stanov do ich nahradenia novým znením.  

31.18. Tieto Stanovy nahrádzajú predchádzajúce stanovy SOZA v znení so zapracovanými 
zmenami a doplnkami schválenými Valným zhromaždením SOZA dňa 27.5.2015. 
 

31.19. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením a účinnosť 
dňom 1. 1. 2016. 
 

 
_____________ 
 


