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Rámcová zmluva o zapožičiavaní a poskytnutí licencií k filmovým dielam

Zrn lu vně strany:
DISTRIBUTOR

MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B
84) 04 Bratislava -městská část' Karlova Ves

IČO: 35958863
DIČ:2022077585
1C DPH: SK2022077585

NADOBÚDATEL

MĚSTSKÁ INFORMAČNÁ KANCELARIA POPRAD
Námestie sv. Egídia 43/86
058 Ol Poprad

100:42381193
DIČ:2024097372
1C DPH: nie smě platca DPH

uzatvárajú nasledujúce zmluvu:

l. ÚVODNĚ DOJEDNANIA

i.1. DISTRIBUTOR přehlasuje, že má v zmysle žák. č. 121/2000 Zb. výhradnú a neobmedzenú producentskú
licenciu pre audiovizuálně dielo CESTA DO NEMOŽNÁ (ďalej len FILM), a zeje oprávněný poskytnut'
distribučnů licenciu na širenie fílmov v kinách na území Slovenské) republiky.

2. PŘEDMĚT ZMLUVY

2.1. Touto zmluvou udel'uje DISTRIBUTOR licenciu NADOBÚDATECOV1 k šíreniu fílmov na území
Slovenskej republiky v priebehu obdobia platnosti zmluvy vo verzii v originálnom jazyku za podmienok
specifikovaných v^ejto zmluve.

2.2. Licencia na šírenie fílmu premietaním v Kině Tatran má platnost l rok od uvedenia filmu do kina.

2.3. Právám distribúcie sa pře účely tejto zmluvy rozumie udelenie licencie šíriť film v 2D formáte DCP alebo
BLURAY v miestach, kde sa za sledovanie filmu vyberá vstupný poplatek, vo veřejných a súkromnych
kinách, koncertných a přednáškových šálách, halách a podobné.

2.4. DISTRIBUTOR neudel'uje sublicenciu šířit' film terestriálne, káblovou alebo satelitnou televiziou a právo
šíriť dlelo predajom. streamingom alebo požičiavaním v oblasti videa, DVD, BLURAY a CD.

2.5. Obdobím platnosti zmluvy sa rozumie obdobie, po ktoré má Nadobúdatel' právo šíriť film na území.

2.6. Termín "BOX OFFICE" znamená nahlášené příjmy z kin vrátane DPH.
2.7. Termín „hrubé příjmy" znamená nahlášené příjmy z kin bez DPH.

2.8. Termín „požičovné" znamená pereentuálny podiel distributora na hrubých príjmoch.

3. FINANČNĚ DOHODY

3.1.1. NADOBÚDATEC bude inkasovat' všetky příjmy zo šírenia v kinosále.



4. DODÁVANÉ MATERIÁLY

4.1.1. K filmu DISTRIBUTOR dodá NADOBÚDATECOVI na území SR materiály v rozsahu dohodnutom
stranami tejto zmluvy: l ks HARD DRIVES s fílmom na formáte 2D HD alebo Biu ray. Tieto
materiály budu zhotovené na náklady výrobců a. Nadobúdatel' sa zavazuje vrátiť ich v co najkratšom
termíne.

4.1.2. Vlastníctvo k materiálom, ktoré DISTRIBUTOR poskytne, zostanújeho majetkom.

4.1.3. NADOBÚDATEL; preverí, uchová, uskladní a zaistí v rámci územia bezpečnost' Hard Drives, ktoré sú
pod priamou alebo nepriamou kontrolou DISTRIBUTORA. Ten bude okamžité písomne infonnovať
výrobcov o prípadnej strate, krádeži, zničenia alebo poškodenia akychkol'vek nosičov filiTiov, ukážok
alebo iných filmových materiálov („Stratené materiály"), předloží nadobúdatel' písomné čestné
vyhlásenie, v ktorom uvedie všetky okolnosti týkajúce sa stratených materiálov a vynaloží maximálně
úsilie, aby takéto stratené materiály znova získal.

4.1.4. DISTRIBUTOR bude požadovat' od všetkých prevadzkovatel'ov verejnej produkcie, aby filmy
uvádzali v ich póvodnom převedení v rovnakej formě, v akej boli dodané alebo schválené.

5. VÝKAZNÍCTVO, ÚČTOVNÍCTVO A PLATBY

5.1.1. NadobúdateP bude Distributorovi posielať výkazy výsledkov vždy v pondelok a vo štvrtoktýždňa
nasledujúceho po uvedení filmu do kin, a to počet divákov. box Office, hrubé příjmy, požičovné. Tieto
výkazy bude posielať v priebehu celého obdobia uvedenia filmu do kina.

5.1.2. Účtovné výkazy budu poskytované nadobúdateťom každý týždeň v priebehu uvádzania filmu
programe kina.
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5.1.3. Na základe prijatia uč tovného výkazu má Distributor právo fakturovat' Nadobudatel'ovi podl'a tejto
zmluvy svoj podjel s tým, že fakturovaná suma v EUR bude splatná do tridsiatich (30) dní od datumu
vystavenia faktury. Požičovné bude 50% z predaja vstupeniek, v případe, že Nadobudatel'je platca
DPH požičovnéje40%...

6. ZÁRUKY DISTRIBUTORA

6. l .1. PRODUCENT týmto zaručuje a vyhlašuje, že v priebehu obdobia platnosti zmluvy má a naďalej bude
mať všetky potřebné práva pře uzatvorenie a naplnenie práv a povinností z tejto zmluvy; v čase dodania
nebudu existovat' žiadne nároky, finančně břemena alebo zadržiavacie práva na alebo k takému filmu,
ktoré móžu byť alebo budu významnou překážkou distribučných práv, udělených na základe tejto
zmluvy a realizácie tejto zmluvy, ani nič, co je obsiahnuté vo fílmoch ani výkon akychkol'vek
distribučných práv zo strany DISTRIBÚTOR.A, neporuší alebo nezasiahne akekol'vek práva
akychkol'vek třetích stráň, ani nebude od Nadobudatel'a požadovat" žiadne platby akymkol'vek treiim
stranám, ktoré sa na výrobe filmu podiel'ali.

7. ZÁRUKY NADOBÚDATELA

7.1. l. Nadobúdatel' týmto vyhlašuje a zaručuje, zeje v súlade so svojím predmetom podnikania oprávněný
uzavrieť tuto zmluvu a spina materiálno technické, ekonomické personálně předpoklady nevyhnutné
pre uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie závázkov z něj vyplývajúcich. Zavazuje sa, že bude
vykonávat' svoje povinnosti v súlade s touto zmluvou.

8. SPÚLOČNÉ A ZÁVĚREČNÉ DOJEDNANIA

8.1.1. Okrem prípadov. keďje to v tomto dokumente určené inak, budu všetky pisomnosti medzi zmluvnými
stranami posielané na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany následné nedohodnu
a na mailové adresy oboch stráň.

8.1.2. Práva a povinnosti zmluvných stráň ztejto zmluvy vyplývajúce sa riadi slovenským právám.



/
8.1.3. Případné spory medzi zmluvnými stranami budu riešené příslušným sudám v mieste sídla

DISTRIBUTORA.

8. l .4. NADOBÚDATEL nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu producenta práva a závazky z
tejto zmluvy vyplývajúce, ani práva a závazky vyplývajúce z distribúcie jednotlivých fílmov
postúpiť, zastavit', sublicencovať alebo inak previesť alebo zaťažiť.

8.1.5. Táto zmluva móže byť změněná alebo doplněná len písomným dokumentom podpísaným
oboma zmluvnými stranami.

8.1.6. Neplatnosť alebo neúčinnosť ktorehokol'vek dojednania tejto zmluvy nesposobuje neplatnost" alebo
neúčinnosť zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa zavazujú neplatné alebo neúčinné dojednania
tejto zmluvy urychlené nahradit' dojednáním, ktoréje svojím obsahom nahradí alebo doplní.

8.1.6.1. Táto zmluvaje uzatvorená nádobu neurčití).

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

8.1.6.3. Zmluva nadobůda platnost' a účinnost' dňomjej podpisu oboma stranami.
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MEW^lLyhs-^-
DistribiJtíor /ifl

MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grup.ty 3633/2148

841 04 Bratislava
IČO: 35958863 i
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Dna: 12.9.2019
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MIK Poprad/
NadobúdateÍ'
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