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Licenční a podlicenční smlouva 
uzavřená podle § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 
I. Smluvní strany 

 

1. Obchodní firma / Název / Jméno a příjmení Slovenský filmový ústav 

Sídlo / Místo podnikání Grösslingová 32, 811 09  Bratislava 

IČ 891 444 

Právní forma Príspevková organizácia MK SR 

Jednající osoba (u právnických osob) Peter Dubecký – generálny riaditeľ 

Kontakt na jednající osobu (tel. a email) sfu@sfu.sk 

Údaj o zápisu v obchodním nebo živnostenském 

nebo jiném rejstříku 
 

(na jedné straně, dále jen „Poskytovatel“) 

2. Název  Doc-Air, o. s. 

Sídlo  Bubenská 1, Praha 7, 170 00 

IČ 27060047 

Jednající osoba Nina Numankadić 

Občanské sdružení registrované MV ČR dne F.Ú.v Praze, čj. 150364/10/001902104810 

(na druhé straně, dále jen „Nabyvatel“) 

 

II. Specifikace audiovizuálního díla (dále jen „AVD“) a další specifikace , doba 

licence pro jednotlivá AVD a odměna jsou uvedená v Přílohe I. 

  

 III. Účel smlouvy 

 

1. Nabyvatel je provozovatelem Internetové domény na adresách http://www.doc-air.com/, 

http://www.docalliancefilms.com/, http://www.dafilms.com/ a jejich národních 

variacích, jejichž prostřednictvím mají být veřejnosti  zpřístupněna k soukromé potřebě 

fyzických osob dokumentární filmy formou tzv. streamingu (příp. včetně embeddingu na 

jiných doménách). Nabyvatel má zájem takto užít i AVD.  

 

2. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Nabyvateli (pod)licenci k užití AVD způsobem 

níže specifikovaným (čl. IV.), a to za odměnu dle čl. V. a Přílohy I.  

 
 IV. (Pod)licence 

 
1. Poskytovatel prohlašuje a garantuje: 

a) že je jediným nositelem práv výrobce zvukově obrazového záznamu AVD (dále jen 

„Záznam“) a je oprávněn za všechny nositele těchto práv udělit oprávnění k užití 

Záznamu, jak činí touto smlouvou; 

b) že je osobou oprávněnou užít AVD a všechna v AVD obsažená (audiovizuálně užitá) 

autorská díla (dále jen „Díla“) a umělecké výkony (dále jen „Výkony“), a to na základě § 

24 ods.2 zákona č. 343/2007 Z.z. Audiovizuálního zákona SR a je oprávněn tuto smlouvu 

uzavřít jako zástupce (v případě, že jsou autoři děl hudebních zařazených v AVD 

zastupováni organizací kolektivní správy – OSA, je v příloze k této smlouvě uvedena 

hudební sestava AVD pro účely vyúčtování OSA); 

c) že je oprávněn užít všechny v AVD obsažené osobnostní atributy zobrazených 

fyzických osob (podobizny, záznamy, osobní projevy atd.) a ostatní zobrazené předměty 

duševního vlastnictví; 
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d) že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu, tj. že oprávnění, která poskytuje nabyvateli dle 

tohoto čl. IV., mu náleží a v uzavření této smlouvy Poskytovateli nebrání předchozí 

závazky. 

 

2. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Nabyvateli nevýhradní (pod)licenci a svolení 

k užití AVD a zároveň jeho Záznamu, všech v AVD obsažených Děl a Výkonů a 

předmětů práv dle odst. 1 písm. c), a to v následujícím rozsahu:  

a) sdělováním AVD veřejnosti podle §18 odst. 2 autorského zákona prostřednictvím 

celosvětové počítačové sítě Internet, a to tak, že příjemci AVD bude umožněno AVD  

zhlédnout formou tzv. streamingu (vč. embeddingu na doménách partnerů Nabyvatele), 

tj. on-line přehráním ve snížené kvalitě, s logem „docalliancefilms“ v obraze; Logo 

„docalliancefilms“ bude do obrazu AVD zakomponováno především s cílem zajistit 

monitoring skutečného užití AVD jeho příjemci; 

 b) rozmnožováním pro účely použití dle písm. a) včetně konverze do potřebných formátů; 

c) užitím částí AVD, dále fotografií z AVD, anotace dle odst. 4 a trailerů (upoutávek) 

AVD, budou-li upoutávky Poskytovatelem Nabyvateli poskytnuty, a to  pro způsobu užití 

výhradně jenom pro účely propagace a nabídky užití AVD dle písm. a); 

 d) bez omezení území pro celý svět; 

 e) na licenční dobu uvedenou v čl. II.- Příloha 1; 

 f) bez množstevního omezení; 

g) s právem opatřit AVD podtitulky v jakékoli jazykové verzi. 

h) s právem poskytnout další podlicenci partnerům Nabyvatele při sdělování AVD 

veřejnosti formou embeddingu (streaming z domén třetích osob, při němž nedochází 

k umístění trvalé rozmnoženiny na serveru takové třetí osoby). 

 

3. Nabyvatel se zavazuje zajistit, že každý příjemce bude v procesu placeného zpřístupnění 

AVD způsobem shora popsaným muset odsouhlasit kliknutím na příslušné políčko 

v objednacím formuláři text následujícího znění, popř. anglický překlad tohoto textu: 

„Audiovizuální dílo, které objednávám, jeho záznam, všechna v něm obsažená autorská 

díla a umělecké výkony a jiné předměty práv duševního vlastnictví, jsou chráněny zákony 

a mezinárodními smlouvami. Beru na vědomí, že jsem oprávněn(a) užít toto audiovizuální 

dílo pouze pro svou vlastní osobní potřebu a nejsem oprávněn(a) audiovizuální dílo 

jakkoli dále rozmnožovat, promítat, vysílat, půjčovat či pronajímat nebo jakkoli jinak 

zpřístupňovat veřejnosti.“. Nabyvatel neodpovídá za případné porušení práv 

Poskytovatele k AVD osobami, jimž AVD zpřístupnil v souladu s touto smlouvou, je 

však povinen poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost k obraně jeho práv, zejména 

zpřístupnit osoby, které si pro svou osobní potřebu AVD dle této smlouvy stáhli či 

zhlédli. 

 

4. Poskytovatel se zavazuje Nabyvateli pro účel shora vymezený dodat (zapůjčit) zvukově 

obrazový záznam AVD na profesionálním nosiči záznamu a dále technické informace 

k AVD, anotaci s obsahem AVD a propagační fotografie k AVD v rozsahu alespoň 3 ks 

v digitální podobě na CD (nebo e-mailem nebo jinou vhodnou dohodnutou formou), a to 

do data uvedeného v čl. II. této smlouvy. Poskytnuté věci je Nabyvatel povinen do 

jednoho měsíce Poskytovateli vrátit. Není-li v čl. II. datum dodání podkladů vyplněno, 

byly potřebné podklady předány Nabyvateli již před podpisem této smlouvy. 

 

5. Poskytovatel se zavazuje Nabyvatele informovat v případě, že AVD obsahuje pornografii 

či/a hrubé násilí a může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

 

V. Odměna 

 

1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutou licenci dle této smlouvy 

odměnu ve výši 1000 € ( jeden tisíc euro). Tuto odměnu uhradí Nabyvatel po podpisu této 

smlouvy na základě Poskytovatelem vystavené faktury v termínu její splatnosti. Dále  po 
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naplnění minimální garancie (MG), kterou smluvní strany dohodli pro každé AVD ve 

výši 25€ se Nabyvatel zavazuje uhradit Poskytovateli podílovou odměnu za poskytnutí 

(pod)licence a svolení dle čl. IV., která je určena procentní sazbou 60% pro Poskytovatele 

a 40% pro Nabyvatele dle čl. II.- Příloha 1 této smlouvy z následujícího základu: 

základem pro výpočet odměny je skutečný výnos (příjem) Nabyvatele z užití AVD dle čl. 

IV. odst. 2 písm. a), po odpočtu DPH; v případě, že bude AVD zhlédnuto uživatelem 

v rámci jeho předplatného, bude základem pro výpočet podílové odměny předplatné 

placené uživatelem za období, kdy došlo z jeho strany k zhlédnutí AVD, po odpočtu 

DPH, poměrně snížené podle poměru stopáže skutečně zhlédnuté části AVD uživatelem 

v daném předplatitelském období k celkové stopáži ostatních snímků zhlédnutých tímto 

uživatelem v takovém období.   

 

2. Odměna dle odst. 1 je splatná 1x ročně, a to vždy za kalendářní rok (k 31. 12.). Nabyvatel 

je povinen zaslat Poskytovateli vyúčtování odměny spolu s přehledem počtu použití   

vždy do 60-ti dnů od 31.12. příslušného kalendářního roku.  Poskytovatel na základě 

takto doručeného vyúčtování vystaví Nabyvateli fakturu na odměnu (je-li plátcem DPH, 

bude k odměně přičtena DPH v zákonné výši). Faktura bude splatná do 14-ti dnů od 

jejího doručení Nabyvateli. V případě prodlení s platbou odměny náleží Poskytovateli 

právo žádat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V případě, že prodlení přesáhne 90 dnů, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit s účinností ode dne následujícího po dni doručení písemného projevu vůle o 

odstoupení Nabyvateli. 

 

3. Odměna dle odst. 1 zahrnuje odměnu za všechna plnění Poskytovatele dle této smlouvy. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – dobu trvání (pod)licence dle čl. II-Příloha I. 

Tato smlouva nabývá platnosti  dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnost po dni 

jejího zveřejnění v Centrálnom registri zmlúv vedeném Úradom vlády SR. Je-li k ní 

přiložena, je její součástí příloha č. 2 – hudební sestava AVD. 

 

2. Tato smlouva se řídí právem České republiky a pro případ sporů se sjednává příslušnost 

českých soudů. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

smluvní strana. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně. 

 

 

Poskytovatel:     Nabyvatel: 

 
datum podpisu  datum podpisu  
místo podpisu Bratislava místo podpisu Praha 
obchodní firma/ název 

/ jméno a příjmení  
Slovenský filmový ústav obchodní firma/ název / jméno a 

příjmení  
Doc-Air, o. s. 

jednající osoba Peter Dubecký jednající osoba Nina Numankadić 
podpis 

 

 

 

 

 podpis 

 

 

 

 

 

 


