SLOVENSKÝ OCHRANNÝ
ZVÄZ AUTORSKÝ

B1

pre práva k hudobným dielam

Príloha č.1

PODMIENKY POUŽÍVANIA HUDOBNÝCH DIEL PREDVÁDZANÍM
PROSTREDNÍCTVOM HUDOBNÝCH AUTOMATOV – JUKEBOXOV
(licenčné podmienky SOZA)
S účinnosťou od 1.1.2005 platia nasledovné podmienky používania hudobných diel
predvádzaním prostredníctvom hudobných automatov – jukeboxov vrátane nepriameho
rozmnožovania diel:
1. Majiteľ resp. prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) hudobných automatov (ďalej len
„HA“) je povinný uzavrieť so SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu B (ďalej len „licenčná zmluva“)
najmenej 10 dní pred použitím hudobných diel. Na telefonické požiadanie Vám ju SOZA
pošle poštou. Prílohou licenčnej zmluvy je Žiadosť o pridelenie licenčných známok na jednotlivé
HA (ďalej len „žiadosť), osobitne na HA s hudobnými dielami predvádzanými z originálnych
nosičov záznamov (CD HA) a osobitne na HA s hudobnými dielami predvádzanými
z druhotných rozmnoženín originálnych zvukových záznamov uložených ako komprimovaný
digitálny záznam na pamäťovom médiu (DIG HA).
Prevádzkovateľ je povinný zaregistrovať HA na tlačive „Žiadosť o vydanie licencie...“
najneskôr 10 dní pred začatím ich verejnej prevádzky k 1. alebo 15. dňu v mesiaci.
Formulár Žiadosť o vydanie licencie... tvorí prílohu č.2 Hromadnej licenčnej zmluvy.
Uvedená lehota je nevyhnutná na spracovanie a doručenie potvrdenej zmluvy, licencie a
príslušného počtu registrovaných licenčných známok s hologramami.
2. Licenčné známky je prevádzkovateľ povinný umiestniť na viditeľné miesto (napr. vpredu pod
krycie sklo alebo plexisklo pri obrazovke alebo u niektorých typov nalepiť zvonku alebo na
zadnú stenu a ochrániť priskrutkovaným plexisklom) a zabezpečiť ho pred poškodením alebo
odlepením. Majiteľ alebo prevádzkovateľ HA je povinný oboznámiť osoby zodpovedné za
prevádzku s umiestnením licenčnej známky. Licenčnú známku vydá SOZA bezplatne.
3. Súhlas na používanie hudobných diel prostredníctvom HA sa vzťahuje len na HA
s nalepenou a neporušenou licenčnou známkou s hologramom. Hologram je zabezpečený
tzv. deštrukčnou vrstvou, ktorá ho pri pokuse o odlepenie z podkladového štítka automaticky
znehodnotí. Poškodenú známku SOZA neakceptuje za platnú a prevádzkovanie HA bez
platnej známky sa považuje za nelegálne. Náhradu za poškodenú licenčnú známku SOZA
vydá na základe písomnej žiadosti a až po vrátení pôvodnej poškodenej licenčnej známky
resp. po zaslaní kópie policajného protokolu o prejednaní škody v dôsledku poškodenia alebo
odcudzenia HA. Odcudzená alebo zničená licenčná známka aj s registračným číslom bude
vyradená z evidencie.
4. Autorské odmeny za používanie diel prostredníctvom HA bude prevádzkovateľ platiť na
základe štvrťročných faktúr, ktoré SOZA vystaví podľa počtu zaregistrovaných HA.
Prevádzkovateľovi, ktorý zaregistroval HA v termínoch podľa čl. 1 je možné poskytnúť zľavu
až do výšky 30% zo základnej sadzby ak spĺňa súčasne všetky nasledovné podmienky:
-

doručí SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu najmenej 10 dní pred použitím hudobných diel
a Žiadosti o vydanie licencie na prevádzkovanie HA v termíne podľa čl.1
platil v minulosti faktúry v lehote splatnosti
zaplatí vymeraný autorský honorár v lehote splatnosti faktúry
označil HA správnou licenčnou známkou

Pri nedodržaní uvedených podmienok nárok na zľavu nevznikne, resp. zanikne.

Po termíne splatnosti bude vymáhaná pohľadávka podľa Sadzobníka SOZA spolu
s príslušenstvom (úroky z omeškania / zmluvná pokuta, súdne trovy, prípadne trovy exekúcie).
Základnú sadzbu autorskej odmeny zaplatí používateľ aj za všetky neregistrované HA bez
licenčnej známky, ktoré odhalia inšpektori SOZA alebo orgány činné v trestnom konaní.
5. Základná sadzba mesačnej autorskej odmeny za šírenie hudobných diel prostredníctvom HA
bez DPH
CD HA
Počet
hudobných automatov
od 1 - 50 ks
od 51 - 100 ks
nad
100 ks

Základná sadzba v €
mesačne/1 HA
16,60 €
15,00 €
13,30 €

30% zľavnená sadzba v €
mesačne/1 HA
11,62 €
10,50 €
9,30 €|

Základná sadzba v €
mesačne/1 HA
19,90 €
18,30 €
16,60 €

30% zľavnená sadzba v €
mesačne/1 HA
13,90 €
12,80 €
11,62 €

DIG HA*
Počet
hudobných automatov
od 1 - 50 ks
od 51 - 100 ks
nad
100 ks

*v sadzbe je zahrnutý súhlas a odmena za nepriame rozmnožovanie hudobných diel
v digitálnom komprimovanom formáte (napr. MP3) po 1.1.2003.
6. SOZA nefaktúruje autorské odmeny za HA s pridelenou licenčnou známkou vtedy, ak je
- dočasne vyradený z prevádzky alebo v oprave trvajúcej min. 15 dní a prevádzkovateľ vráti na
toto obdobie licenčnú známku SOZA. Pred opätovným zaradením HA do prevádzky je
prevádzkovateľ povinný požiadať SOZA o vrátenie licenčnej známky.
- odcudzený, príp. zničený a ak prevádzkovateľ bezodkladne pošle SOZA doklad potvrdzujúci
túto skutočnosť (policajný protokol).
7. V prípade predaja HA inej osobe, je pôvodný majiteľ povinný písomne nahlásiť túto
skutočnosť SOZA a ihneď vrátiť licenčnú známku SOZA. Nový majiteľ je povinný uzavrieť
licenčnú zmluvu so SOZA a požiadať o vydanie licencie a licenčných známok pred umiestnením
HA do prevádzky.
8. Hudobné automaty sú určené na reprodukovanie hudobných diel len na počúvanie.
Verejné práva vysporiadané prostredníctvom SOZA autorskou odmenou podľa čl.5 sa týkajú
len používania hudby ako zvukovej kulisy s hudbou ako podpornou zložkou. V prípade
organizovania zábavy alebo diskotéky prostredníctvom hudby s hudobného automatu je
organizátor povinný získať novú licenciu od SOZA a zaplatiť osobitnú autorskú odmenu.
V prípade porušenia tejto podmienky sa majiteľ resp. prevádzkovateľ HA vystavuje riziku
odobratia licencie.
9. Výroba a prevádzkovanie HA bez licencie SOZA a zaplatenia autorských odmien je
nedovoleným nakladaním s dielami chránenými Autorským zákonom. Porušovanie
autorských práv je sankcionované podľa § 283 Trestného zákona.

