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Úplné znenie po zapracovaní zmien schválených Dozornou radou 8.9.2021
ZÁSADY ZÁLOHOVÉHO VYPLÁCANIA
HONORÁROV

ZA POUŽITIE DIEL NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(1) Z odmien uhradených používateľmi za používanie hudobných diel na území Slovenskej republiky v
ukončenom kalendárnom roku vypláca Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným
dielam (ďalej len „SOZA“) nositeľom práv k používaným dielam na ich požiadanie časť ich honorárov
zálohovo pred ukončením riadneho vyúčtovania za vysielanie, retransmisiu, živé predvedenia a
neadresne vyúčtované honoráre a filmového vyúčtovania (ďalej len „hlavné vyúčtovanie“).
(2)

O zálohové vyplatenie honorára môže Predstavenstvo SOZA požiadať každý nositeľ práv, ak jeho
odmeny za používanie jeho diel na území Slovenskej republiky dosiahli v poslednom vykonanom
hlavnom vyúčtovaní úhrnnú sumu najmenej 330 EUR.

(3)

Predstavenstvo SOZA povolí zálohové vyplatenie honorára v čase od 1. januára do vyplatenia
honorárov z hlavného vyúčtovania roka, nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol nárok na zálohovaný
honorár do výšky 50% žiadateľovho honorára za používanie jeho diel v SR v roku predchádzajúcom
zálohovanému roku, t. j. pri poslednom vykonanom hlavnom vyúčtovaní.
Dozorná rada SOZA môže osobitným uznesením povoliť vyplatenie zálohy na honorár pri
zachovaní 50% maxima mimoriadne 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, ...),
▫ v dôsledku živelnej pohromy,
▫ v iných mimoriadnych prípadoch, ktoré mimoriadnosťou a povahou zodpovedajú prípadom
uvedeným v predchádzajúcich odrážkach.

Predstavenstvo SOZA alebo Dozorná rada SOZA môže vo výnimočných prípadoch povoliť zálohové
vyplatenie honorára do výšky 50% žiadateľovho honorára dosiahnutého nielen pri hlavnom vyúčtovaní za
používanie jeho diel v SR v roku predchádzajúcom zálohovanému roku.
Predstavenstvo SOZA vo výnimočných prípadoch na základe osobitného uznesenia Dozornej rady SOZA
nepovolí žiadateľovi zálohové vyplatenie honorára.
Pokiaľ úhrn honorárov za použitie diel v SR v zúčtovávanom roku u nositeľa práv, ktorému bola na tento
honorár vyplatená zálohová platba, nedosiahne pri hlavnom vyúčtovaní výšku vyplatenej zálohy, stiahne si
SOZA chýbajúci rozdiel z iných honorárov, na ktoré vznikne nositeľovi práv nárok do 31.12. tohože roka
(napríklad za použitie hudobných diel na mechanických nosičoch, prípadne za použitie diel mimo SR).
Pokiaľ by ani tieto honoráre nestačili pokryť rozdiel medzi dosiahnutými honorármi a zálohovo vyplatenou
sumou, je nositeľ práv zaviazaný vrátiť chýbajúcu sumu do 31. marca ďalšieho roka. Ak žiadateľ požiada
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o zálohové vyplatenie honorára, pričom doteraz nebola žiadnym z vyššie uvedených spôsobov vyplatená
zálohová platba z minulého roka vrátená SOZA, bude mu zálohové vyplatenie honorára v tomto roku
ponížené o nevrátenú čiastku vyplatenej zálohovej platby z minulého roka. Pri pretrvávajúcom nevrátení
chýbajúcej sumy si SOZA chýbajúci rozdiel stiahne z honorárov z hlavného vyúčtovania roka nasledujúceho
po roku, v ktorom bola vyplatená zálohová platba. Pokiaľ by vyššie uvedené neviedlo k pokrytiu výšky
vyplatenej zálohovej platby, Dozorná rada SOZA rozhodne o ďalšom postupe.
(4)

Nositeľovi práv, 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 spolumajiteľ, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu je zároveň nositeľom práv.

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.
Zmenu znenia bodu 2 a 3 a vypustenie posledného ods. bodu 3 schválila Dozorná rada 8.3.2017. Zmenu
znenia bodu 2 a 4 schválila Dozorná rada 06.09.2017.
Zmenu a doplnenie záhlavia textu, bodu 1, 2, 3 a 4 schválila Dozorná rada 07.02.2018. Zmenu a
doplnenie záhlavia textu, bodu 3 schválila Dozorná rada 05.12.2018.
Doplnenie bodu 2 odstavca 2 schválila Dozorná rada 2.4.2020.
Vypustenie odstavca 2 z bodu 2 schválila Dozorná rada 8.9.2021
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