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RÁMCOVÁ ZM[JUVA O POSKYTNUTÍ SUBLICENCIÍ K ŠÍRENIU
AUI)IOVIZUÁLNYCH DlEL V KINÁCH A V OBDOBNÝCH ZARIADENIACH

Zmluvné strany:
DISTRIBUTOR
MEDIA FILM, s.ro.
Námestie I-Iraničiarov 37
851 03 Bratislava 5

IČO: 35958863
DIČ: 2022077585
‚Č DPH: SK2022077585
Name: MEDIA FILM, s.r.o.
IBAN SK3775000000004002904976
BIC (SWIFT) CEKOSKBX

PREVÁDZKOVATEĽ KINA
(d‘alej NADOBÚDATEĽ):
Mestská nformačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86
05801 Poprad

IČO: 42381193
DIČ: 2024097372
Nic sine platcami DPH
IRAN: SKI4 0200 0000 0033 0415 0853

uzatváraj ú nasledujúcu zmluvu:

ÚVODNÉ DOJEDNANIA

1.1. DISTRIBÚTOR prehlasuje, že má v zmysle zák. Č. 121/2000 Zb. výbradnú a neobmedzenú licenciu pre
audiovizuálne dielo (ďalej len FILM), a žeje oprávnený poskytnúť distribučnú sublicenclu na šírenie
filmov v kinách na území Slovenskej republiky.

2. PREDMETZMLUVY

2.1. Predmetoin zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu distribúcie
(programovanie, propagácia, doprava a premietanie audiovizuálneho diela).

2.2. Touto zmluvou udeFuje DISTRIBÚTOR sublicenciu NADOBÚDATEĽOVI k šíreniu filmov na území
Slovenskej republiky v priebehu obdobia platnosti zmluvy vo verzii v originálnom jazyku za
podmienok Špecifikovaných v tejto zmluve.

2.3. Právem distribúcie sa pre účely tejto zmluvy rozumie udelenie sublicencie šíriť film vo formáte DCP
alebo BLURAY v miestach, kde sa za sledovanie filmu vyberá vstupný poplatok, vo verejných a
súkromných kinách, koncertných a prcdnáškových sálach, halách a podobne.

2.4. DISTRIBÚTOR neudeľuje sublicenciu šírit‘ film terestriálne, káblovou aisbo satelitnou televiziou a
právo šírit‘ dielo predajom, streamingom alebo požičiavaním v oblasti videa, DVD, BLURAY a CD.

2.5. Obdobím platnosti zmluvy sa rozumie obdobie, Po ktoré má NADOBÚDATBĽ právo šíriť film na
území.

2.6. Termín “BOX OFFICE“ znamená nahláseně príjmy z kín vrátane DPH.

2.7. Termín „hrubé príjmy“ znamená nahlásené príjmy z kin bez DPH.

2.8. Termín „požičovné“ znamená percentuálny podiel distribútora na hrubých príjmoch.
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3. FINANČNÉ DOHODY

3.1.1. NADOBÚDATEĽ bude inkasovať všetky príjmy w šírenia v kinosále.

4. DODÁVANÉ MATERIÁLY

4.1.1. K filmu DISTRIBÚTOR dodá NADOBÚDATEĽOVI na území SR materiály v rozsahu
dohodnutom stranami tejto zniluvy: I ks HARD DRIVES s filmom vo formáte DC? alebo BLU
RAY. Tieto materiály budO zhotoveně na náklady výrobcu a NADOBUDATEĽ sa zavazuje vrátit‘
ich v čo najkratšom termíne.

4.1.2. Vlastníctvo k materiálom, ktoré DISTRJBÚTOR poskytne, zostanú jeho majetkom.

4.1.3. NADOBÚDATEĽ preverí, uchová, uskladni a zaistí v rámci územia bezpečnost‘ Hard Drives,
ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou DISTRIBUTORA. Ten bude okamžite písomne
informovat‘ výrobcov o prípadnej strate, krádeži, zničení alebo poškodení akýchkol‘vek nosičov
filniov, uk~žok alebo mých filmových materiálov („Stratené materiály“), predložf
DISTRIBUTOROVI písomné čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie všetky okolnosti týkajúce sa
stratených materiálov a vynaloží maximálne úsilie, aby takéto strMeně materiály znova získal.

4.1.4. DISTRIBÚTOR bude požadovat‘ od všetkých prevádzkovatel‘ov verejnej produkcie, aby filmy
uvádzali v jdi póvodnom prevedení v rovnakej forme, v akej boli dodané alebo schválené.

5. VÝKAZNÍCTVO, ÚČTOVNÍCTVO A PLATBY

5.1.1. NADOBÚDATEĽ bude DISTIUBÚTOROVI posielať výkazy výsledkov vždy v pondelok avo
štvrtok týždňa nasledujúceho Po uvedeni filmu do kín, a to počet divákov, box Office, hrubé
príjmy, požičovné. Tieto výkazy bude posielat‘ v priebehu celého obdobia uvedenia filmu do kina.

5.1.2. Účtovně výkazy budů poskytované nadobúdatel‘om každý týždeň v priebehu uvádzania filmu v
programe kina.

5.1.3. Na základe prijatia účtovněho výkazu má DISTRIBÚTOR právo fakturovat‘
NADOBÚDATEĽOVI podFa tejto zmluvy svoj podiel stým, že fakturovaná suma v EUR bude
splatná do štrnástich (14) dní od dátumu vystavenia faktúry. Požičovné bude 50% z hrubej tržby
pre distribútora zníženej 00,5% odvodu SOZA a 0,35 % odvodu AVF.

5.1.4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúrované čiastky podľa bodu 5/5.1.3. tejto zmluvy,
zaplatí NADOBÚDATEĽ úrok za meškanie vo výške 0.1% dlžnej čiastky za každý deň meškania.

6. ZÁRUKY DISTRIBÚTORA

6.1.1. DISTRIBÚTOR týnito zaručuje a vyhlasuje, že v priebehu obdobia platnosti zmluvy má a nad‘alej
bude mať všetky potrebné práva pre uzatvorenie a napinenie práv a povinností z tejto zmluvy; v
čase dodania nebudú existovat‘ žiadne nároky, finančně bremená alebo zadržiavacie práva, ktoré
můžu byť alebo budů významnou prekážkou distribučných práv, udelených na základe tejto
zmluvy a realizácie tejto zmluvy, ani nič, čoje obsiahnuté vo filmoch ani výkon akýchkoľvek
distribučných práv zo strany DISTRIBUTORA, neporuší alebo nezasiahne akékoľvek práva
akýchkoľvek tretích strán, ani nebude od Nadobúdatel‘a požadovat‘ žiadne platby akýmkol‘vek
tretím stranám, ktoré sa na výrobe filmu podieľali.

7. 1ÁRUKY NADOBÚDATEĽA

7.1.1. NADOBÚDATEĽ týmto vyhlasuje a zaručuje, žeje v súlade so svojím predmetom podnikania
oprávnený uzavrieť túto zmluvu a splňa niateriálno technické, ekonomnickě personálne
predpoklady nevyhnutné pre uzatvorenie tejto zmluvy a pinenie závázkov znej vypiývajúcich.
Zaväzuje so, že bude vykonávať svoje povinnosti v súlade s touto zmluvou.



8. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

8.1.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitů, s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začina bežať prvým
dňorn nasledujůceho kalendárneho mesiaca Po doručené výpovede druhej strany. Každá zo
zmluvných strán je oprávnená od zniluvy odsúpiť, ked‘ druhá zmluvná strana neplná závazky
vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu riadne a v dohodnutom termíne.

8.1.2. Okrem prípadov, ked‘je to v tomto dokumente určené inak, budú všetky pisomnosti medzi
zmluvnými stranami posielané na adresy uvedené v záhlaví tejto zmiuvy, ak sa zmluvné strany
následne nedohodnú a na mailové adresy oboch strán.

8.1.3. Práva a povinnosti zmluvných strán ztejto imluvy vyplývajúce sa nadia slovenským právom.

8.1.4. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešeně príslušným súdom v mieste sídla
DISTRIBUTORA.

8.1.5. NADOBÚDATEĽ nesmie bez predcháclzajúceho pisomného súhlasu DISTRIBÚTORA práva a
závazky z tejto zmluvy vyplývajúce, ani práva a závazky vyplývajúce z distribúcie jednotlivých
Hlniov postúpiť, zastaviť, sublicencovať abbo inak previesť alebo zaťažiť.

8.1.6. Táto zmluva může byť zmenená abebo dopbnená len písomným dokumentom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.

8.1.7. Neplatnosť alebo neúčinnost‘ ktoréhokol‘vek dojednan a tejto zmluvy nespĎsobuje neplatnosť
abebo neúčinnosť zmluvy ako celku. Zmbuvné strany sa zaväzujú neplatné abebo neúčinné
dojednania tejto zmluvy urýchbene nahradiť dojednaním, ktoréje svojím obsabiom nahradí alebo
doplní.

8.1.8. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden výtlačok.

8.1.9. Zniluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zvenejnenia na webovoni sídle nadobúdateb‘a.
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