
Pravidlá vylučovania kolektívnej správy práv: 
 
V zmysle ustanovenia § 164 ods. 5 zákona sa môže nositeľ práv s organizáciou kolektívnej 
správy dohodnúť, či ho bude organizácia kolektívnej správy zastupovať pri výkone jeho 
majetkových práv vo vzťahu k všetkým jeho predmetom ochrany alebo len k niektorým, 
ktoré nositeľ práv vymedzí. Zákon v ustanovení § 141 ods. 1 vymenúva jednotlivé predmety 
ochrany. V zmysle predmetného ustanovenia sa správou práv sa na účely zákona rozumie 
správa výkonu majetkových práv k predmetom ochrany, ktorými sú: dielo, umelecký výkon, 
zvukový záznam, audiovizuálny záznam, vysielanie a databáza. Z uvedeného vyplýva, že 
kolektívnu správu práv k jednotlivému dielu alebo jednotlivým dielam nie je možné 
vylúčiť, nakoľko ich nie je možné individualizovať. 

 
Zákon v ustanovení § 164 ods. 5 však ďalej upravuje možnosť vylúčenia kolektívnej správy 
majetkových práv pre celý repertoár v jednotlivých odboroch kolektívnej správy práv, v 
súlade s vydaným oprávnením organizácie kolektívnej správy. V zmysle § 5 Vyúčtovacieho 
poriadku SOZA je člen SOZA povinný písomne informovať SOZA o vylúčení kolektívnej správy 
práv v lehote najmenej jeden mesiac pred uzavretím zmluvy s používateľom, ktorou udelí 
súhlas na použitie svojich diel, inak platí, že k vylúčeniu kolektívnej správy práv nedošlo a 
člen je stále zastupovaný v pôvodne dohodnutom rozsahu. Člen SOZA v písomnom oznámení 
o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv určí odbor, prípadne odbory, v 
ktorých kolektívnu správu práv vylučuje. Písomnou formou sa rozumie listina s overeným 
podpisom nositeľa práv, ktorú je potrebné doručiť do sídla SOZA osobne alebo 
prostredníctvom pošty. Písomná forma je zachovaná, ak je podanie zaslané e-mailom z e-
mailovej adresy, ktorú člen zadal v Dohode o zastupovaní autorských práv, s priloženým 
skenom listiny s overeným podpisom.  

 
Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že SOZA prevezme zastupovanie v odbore, prípadne 
odboroch, v ktorých dôjde k vylúčeniu kolektívnej správy práv, na základe písomnej žiadosti 
najskôr odo dňa uplynutia lehoty v dĺžke 6 mesiacov od doručenia prejavu vôle o vylúčení 
kolektívnej správy do SOZA. 
 


