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Organizácia kolektívnej správy práv: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; so sídlom:  
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; IČO: 00 178 454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK2020795601; reg. č. MV SR: VVS/1-900/90-5828; 
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BIC: SUBASKBX; kontakt: tel.: 02/50 20 27 25 – 26 – 44 – 53 – 74,  
e-mail: produkcie@soza.sk

Viac hudobných produkcií rôzneho typu

PRÍLOHA K HROMADNEJ LICENČNEJ ZMLUVE č.* .................................................... (* doplní SOZA)

Používateľ:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko (údaje podľa príslušnej HLZ): 
...

IČO/Dátum narodenia: ...
Predmetom tejto prílohy je doplnenie článkov II. a III. príslušnej Hromadnej licenčnej zmluvy (ďalej len „HLZ“). Táto príloha tvorí neoddeliteľnú 
súčasť HLZ a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.
Údaje vyplní Používateľ v zmysle ustanovení čl. II. a III. HLZ a vysvetliviek uvedených na druhej strane tejto prílohy. Zároveň pri každej hu-
dobnej produkcii/podujatí (tzn. za všetky hudobné podujatia so živou alebo s kombinovanou hudobnou produkciou) dodá Zoznam živo predve-
dených hudobných diel v zmysle HLZ, Sadzobníka a Autorského zákona.

Pre vyplnenie nasledujúcej tabuľky použite, prosím, vysvetlivky uvedené na zadnej strane tejto prílohy.

Podujatie č. 1 Podujatie č. 2 Podujatie č. 3 Podujatie č. 4 Podujatie č. 5
Dátum 

Názov  
hudobnej
produkcie

Miesto konania
(názov  

a adresa)

Interpreti
(výkonní 
umelci)

Bude použitá aj 
reprodukovaná 

hudba? (aký 
podiel?)

       áno             nie        áno             nie        áno             nie        áno             nie        áno             nie

podiel: ...................   % podiel: ...................   % podiel: ...................   % podiel: ...................   % podiel: ...................   %

Základné 
zaradenie

Žáner

Typ hudobnej 
produkcie

Hodina  
od – do/Počet 

produkcií
Kapacita mies-

ta použitia

Vstupné

Vstupné Konzumné Vstupné Konzumné Vstupné Konzumné Vstupné Konzumné Vstupné Konzumné

Náklady

Dátum:   Vyhotovil:         Podpis za používateľa: ............................................................
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Vysvetlivky:
Dátum:     dátum konania hudobnej produkcie alebo obdobie od – do
Názov:     názov hudobnej produkcie alebo jej opis, pokiaľ nemá názov
Miesto konania:    názov zariadenia, priestoru, prevádzky a pod. a jeho adresa
Interpreti:    mená alebo názvy účinkujúcich vrátane DJ; pokiaľ je na produkcii použitá len alebo aj reprodukovaná hudba  
    – označiť písmenom „R“ (napr. Veselá kapela, Ján Čierny, DJ Ante, R)
Reprodukovaná hudba – aký podiel: zvoliť z vybraných možností áno/nie; pokiaľ používateľ zvolí možnosť „áno“, potrebné zadať aj percentuálny  
    podiel reprodukovanej hudby zo všetkej hudby použitej na podujatí, pokiaľ nie je možné určiť tento podiel,  
    uveďte, prosím, text: „neznámy“; pokiaľ používateľ neuvedie nič, považuje sa uvedený podiel za neznámy
Základné zaradenie:   podujatie so živou hudobnou produkciou (živé predvedenie diel/a výkonnými umelcami) – označiť písme- 
    nom „Ž“ 
    podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (verejný prenos a/alebo technické predvedenie diel/a)  
    – označiť písmenom „R“ 
    podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕňa živú, ako aj reprodukovanú hudobnú produk- 
    ciu) – označiť písmenom „K“
Žáner:     podujatie s použitím populárnej a inej hudby – označiť „POP“ 
    podujatie s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby – označiť „Vážny“ alebo „Jazz“ 
    podujatie s použitím zmiešanej hudby (akýkoľvek hudobný žáner v kombinácii s vážnym alebo jazzovým  
    žánrom) – označiť „Zmiešaný“
Typ:     vybrať typ podľa HLZ (koncert; festival; ples; diskotéka; firemné; tanečná zábava; šou; iné); pokiaľ uvedie  
    používateľ typ „iné“, je nevyhnutné doplniť opis hudobnej produkcie
Hodina od – do/Počet produkcií:  hodiny, v ktorých sa hudobná produkcia koná; počet produkcií uviesť len v prípade viacerých identických  
    produkcií (napr. pri diskotékach v rovnakom priestore za rovnaké vstupné)
Kapacita miesta konania:   maximálna kapacita priestoru, kde sa hudobná produkcia uskutočňuje, určená kolaudačným alebo obdob 
    ným úradným rozhodnutím, vyjadrená počtom osôb povolených pre priestor konania hudobnej produkcie  
    alebo plochou miesta konania v m2 (napr. pri voľnom priestranstve alebo sále bez možnosti sedenia)
Vstupné:     ceny jednotlivých druhov vstupného na hudobnú produkciu – oddeľovať lomkami, uviesť aj dobrovoľné  
    a/alebo nulové vstupné, ak je stanovené 
Konzumné:    pokiaľ vstupné zahŕňa aj konzumné, uviesť hodnotu konzumného zo vstupného na hudobnú produkciu  
    (napr. vstupné v hodnote 20,00 € ahŕňa konzumné v hodnote 3,00 €: v takom prípade používateľ v prvom  
    stĺpci  s názvom „Vstupné“ uvedie 20,00 € a v druhom stĺpci s názvom „Konzumné“ uvedie 3,00 €), pričom  
    sa uvádzajú v rovnakom poradí, v akom je uvedené vstupné
Náklady:     výška nákladov spolu za prenájom priestoru a hudobnú produkciu – uviesť len v prípade hudobných produk- 
    cií ako napr. firemné podujatia, firemné oslavy a plesy, promo akcie a pod., pri ktorých vstupné nie je vybera- 
    né, alebo pri podujatiach na pozvánky
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