SOZA
Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam

ZÁSADY ZÁLOHOVÉHO
VYPLÁCANIA HONORÁROV

Verejne prístupná informácia
(Podľa prílohy č.2 Smernice
SOZA o prístupe k informáciám)

Úplné znenie po zapracovaní zmien účinných od 06.10.2011

ZA VEREJNÉ POUŽITIE DIEL NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(1) Z odmien uhradených používateľmi za verejné používanie hudobných diel na území
Slovenskej republiky v ukončenom kalendárnom roku vypláca Slovenský ochranný zväz autorský pre
práva k hudobným dielam (ďalej len „SOZA“) autorom pravidelne používaných diel na ich požiadanie
časť ich honorárov zálohovo pred ukončením riadneho celoročného zúčtovania.
(2) O zálohové vyplatenie honorára môže riaditeľa SOZA požiadať každý člen, čakateľ alebo
zastupovaný držiteľ autorských práv na hudobné diela, ak jeho odmeny za verejné používanie jeho
diel na území Slovenskej republiky dosiahli v poslednom vykonanom riadnom vyúčtovaní úhrnnú
sumu najmenej 330 EUR.
(3) Riaditeľ SOZA povolí zálohové vyplatenie honorára v čase od 1. januára do 30. júna (termín riadneho
zúčtovania a vyplatenia) roka, nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol nárok na zálohovaný honorár
do výšky 50% úhrnného žiadateľovho honorára za verejné používanie jeho diel v SR v roku
predchádzajúcom zálohovanému roku, t.j. pri poslednom vykonanom riadnom vyúčtovaní.
Výbor môže osobitným uznesením povoliť vyplatenie mimoriadnej zálohy na honorár pri zachovaní
50% maxima aj pred 1. januárom, ak dôvodom žiadosti je hmotná núdza žiadateľa
▫
▫
▫
▫

v dôsledku úmrtia blízkej osoby žiadateľa, pričom blízkou osobou sa rozumie okruh osôb
vymedzený v § 116 OZ,
v dôsledku ťažkej ujmy na zdraví (napr. dlhodobá hospitalizácia, ...) alebo
v dôsledku živelnej pohromy,
v iných mimoriadnych prípadoch, ktoré mimoriadnosťou a povahou zodpovedajú
prípadom uvedeným v predchádzajúcich odrážkach.

Pokiaľ úhrn honorárov za verejné použitie diel v SR v zúčtovávanom roku u autora, ktorému bola
na tento honorár vyplatená zálohová platba, nedosiahne pri riadnom vyúčtovaní ( t.j. 30. júnu roka
nasledujúceho po zúčtovávanom roku) výšku vyplatenej zálohy, stiahne si SOZA chýbajúci rozdiel z iných
honorárov, na ktoré vznikne autorovi nárok do 31.12. tohože roka (za použitie mechanických práv,
prípadne za použitie diel mimo SR). Pokiaľ by ani tieto honoráre nestačili pokryť rozdiel medzi
dosiahnutými honorármi a zálohovo vyplatenou sumou, je autor zaviazaný vrátiť chýbajúcu sumu do 31.
marca ďalšieho roka. Na tento účel môže použiť aj zálohovú platbu na honorár práve ukončeného roka, o
ktorú môže požiadať vo výške podľa ustanovenia bodu 3. týchto zásad.
Riaditeľ SOZA povolí vyplatenie mimoriadnej zálohy na honorár pri zachovaní 50 % maxima
v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 ak o to člen, čakateľ alebo zastupovaný držiteľ autorských práv
na hudobné diela písomne požiada najneskôr do 20. 12. 2012. Ustanovenie týkajúce sa vyplatenia
mimoriadnej zálohy na honorár podľa ods. 3 bodu 2 sa v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
neuplatňuje /zápisnica z Výboru bod 2.4 zo 4.7.2012/.

(4) Autorovi, ktorý je ako používateľ hudobných diel súčasne dlžníkom SOZA, nevzniká právo na
zálohové vyplatenie autorských honorárov. To platí aj v prípade, ak je dlžníkom právnická osoba,
ktorej majiteľ, alebo štatutárny orgán je zároveň autor zastupovaný SOZA.

Zásady zálohového vyplácania honorárov za verejné použitie diel na území Slovenskej republiky schválil
Výbor SOZA dňa 8.9.1994. Doplnené boli rozhodnutím Výboru dňa 27.10.2004 , uznesením Výboru v
bode 1.3. dňa 12.9.2007, v bode 1.2. dňa 9.9.2009, v bode 2. 10.11.2009, v bode 2. a 3. dňa 8. 12.,
2010, v bode 3 dňa 2.3.2011, v bode 3 ods. 2. a 4.dňa 5.10.2011, v bode 3 ods. 2. a 4.dňa 4.7.2012.
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