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LICENČNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z Autorského zákona  (ďalej len 
„AZ“) a zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len “zákon o audiovízii“) 
 
 
medzi zmluvnými stranami 

 
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV 
so sídlom: Grösslingová 32, 811 09  Bratislava, SR 
Zastúpený: Peter Dubecký, generálny riaditeľ 
IČO: 891 444 
DIČ: 2020831439 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0007 0641, BIC: SPSRSKBA 
 (ďalej len „SFÚ“) 
 
a 
 
ČESKÁ TELEVIZE 
zriadená na základe zákona č.483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do  
obchodného registra 
so sídlom:  Kavčí hory, 140 70 Praha 4, ČR 
Zastúpená: Václav Kvasnička, vedúci akvizície 
IČ: 00027383; DIČ: CZ00027383 
bankovní spojení  
IBAN:    
SWIFT:  
(ďalej len „Vysielateľ“) 

 
I. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Touto zmluvou udeľuje SFÚ Vysielateľovi výhradný súhlas (licenciu) na použitie  
slovenského filmového diela „Perinbaba“ (r. v. 1985) (ďalej len „filmové dielo“) v rozsahu 
„free TV“ podľa článku II tejto zmluvy a Vysielateľ sa zaväzuje SFÚ zaplatiť za udelenie 
licencie odmenu podľa čl. III tejto zmluvy.  

 
1.2 Predmetom tejto zmluvy je tiež úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti 

s použitím hmotných substrátov, na ktorých je zaznamenané filmové dielo.    
 
1.3 SFÚ vyhlasuje, že je oprávnený na základe § 21 ods.2  zákona  o audiovízii vykonávať  

práva autorov, výkonných umelcov a výrobcu k filmovým dielam vyrobeným pred rokom 
1997 a preto je oprávnený  udeliť licenciu na použitie filmového diela  v rozsahu podľa 
tejto zmluvy a zodpovedá za to, že jeho použitím  podľa tejto zmluvy nebudú  porušené 
žiadne práva tretích osôb, najmä práva autorské, práva výkonných umelcov a práva 
výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Práva na odmenu za vysielanie 
hudobných zložiek filmových diel, ktoré zastupuje SOZA, zostávajú týmto nedotknuté. 

 
 

II. 
LICENCIA A PODMIENKY JEJ UDELENIA  

 
2.1 SFÚ udeľuje Vysielateľovi výhradnú licenciu pre územie Českej republiky v rozsahu 

„free TV“ (územný rozsah licencie)  na  televízne vysielanie (spôsob použitia) 
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filmového diela  prostredníctvom  vlastnenej a prevádzkovanej programovej služby 
Vysielateľom  (zahŕňa terestriálne, káblové a satelitné vysielanie Vysielateľa), na čas 
a počet vysielaní  (vecný rozsah) vymedzenom v Prílohe č. 1.   Súčasťou každého 
vysielania je repríza uskutočnená do 72 hodín. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 

 
 

2.2 SFÚ poskytuje Vysielateľovi opciu na dve po sebe nasledujúce  dvojročné licenčné 
obdobia za rovnakých  licenčných podmienok ako sú dohodnuté v tejto zmluve. 
Vysielateľ sa zaväzuje najneskôr tri mesiace pred skončením  prvého  licenčného 
obdobia, t.j. najneskôr do 31. 5. 2018,  uplatniť si toto právo opcie písomnou formou 
u SFÚ. Predĺženie licencie v zmysle uplatnenej opcie sa bude riešiť podpísaním 
Dodatku k tejto zmluve. Pokiaľ v uvedenej lehote Vysielateľ opciu písomne neuplatní, 
bude  SFÚ oprávnený filmové dielo po skončení licenčného obdobia licencovať na 
území Českej republiky iným vysielateľom/používateľom.  
 

2.3 Vysielateľ sa zaväzuje zasielať SFÚ hlásenia o odvysielaní filmového diela v štruktúre 
–  vysielateľ, názov filmu, dátum a čas  vysielania, licenčné uvedenie alebo repríza, 
základné údaje o sledovanosti -  rating, share, vždy do 15 dní od doručenia výzvy  
SFÚ, spravidla raz za štvrťrok. 
 

2.4  SFÚ udeľuje Vysielateľovi právo vysielať ukážky t.j. upútavky z filmového diela za 
účelom propagácie filmového diela, a to maximálne v dĺžke do 3 minút. Vysielateľ je 
oprávnený v súlade s obchodnými zvyklosťami propagovať filmové dielo v tlači.  
 

2.5 Vysielateľ je povinný uvádzať v plnom rozsahu údaje o tvorcoch a realizátoroch 
filmového diela, vrátane poznámky o autorskom práve, tak ako mu budú dodané SFÚ. 
Vysielateľ nesmie vykonať žiadne úpravy alebo strihy filmového diela okrem tých, na 
ktoré je oprávnený podľa tejto zmluvy. 

 
2.6 Vysielateľ sa zaväzuje kľúčovať logo ČTV počas vysielania tak, aby bola umožnená 

identifikácia prípadnej nahrávky filmového diela z vysielania. 
 

2.7 Vysielateľ sa zaväzuje poskytnuté filmové dielo odvysielať bez prerušenia, film nie je 
možné vysielať po častiach za účelom vkladania reklamných blokov resp. iného 
programu. 
 

2.8 Vysielateľ sa zaväzuje vždy na vyžiadanie informovať písomne SFÚ o plánovanom 
termíne vysielania filmového diela.  

 
 
 

III. 
ODMENA  ZA POSKYTNUTIE LICENCIE A  SPÔSOB JEJ ÚHRADY 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie licencie v rozsahu dohodnutom  

v článku II ods.2.1. a v Prílohe č.1  tejto zmluvy  predstavuje sumu 4 000,- EUR 
( slovom : štyritisíc euro) .  

 
3.2 Odmenu podľa bodu 3.1 tohto článku sa Vysielateľ zaväzuje uhradiť SFÚ na základe 

faktúry vystavenej do 30 dní  po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
 

Odmena je uvedená bez DPH a je konečná, nakoľko SFÚ nie je platiteľom dane 
z pridanej hodnoty. Odmena je splatná v EUR a bude uhradená na základe faktúry SFÚ 
v lehote splatnosti. Podmienkou úhrady je kompletné dodanie materiálu podľa tejto 
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zmluvy  SFÚ a  jeho technické prijatie Vysielateľom. SFÚ sa zaväzuje dodať 
Vysielateľovi spolu s faktúrou „Potvrdenie o daňovej rezidencii“  vydané príslušným 
finančným úradom Slovenskej republiky. 
 

 
3.3 Splatnosť faktúry vystavenej  SFÚ je 30 dní od doručenia Vysielateľovi. Faktúra bude 

obsahovať všetky zákonné náležitosti, inak je Vysielateľ oprávnený vrátiť ju SFÚ na 
prepracovanie.  

 
3.4 V prípade omeškania platby sa Vysielateľ  zaväzuje zaplatiť na účet SFÚ úrok 

z omeškania v zákonnej výške z nezaplatenej čiastky, a to za každý deň omeškania. 
 
3.5 Vysielateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vysielanie hudobnej zložky 

filmových diel v rozsahu stanovenom v hudobnej zostave filmových diel prostredníctvom 
Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (OSA) na základe 
hromadnej zmluvy medzi Vysielateľom a  OSA. 

 
 

IV.  
POSKYTNUTIE MATERIÁLOV 

 
4.1 SFÚ poskytne Vysielateľovi filmové dielo zaznamenané na nosiči HDCAM, najneskôr do 

30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Vysielateľa a v technickej kvalite potrebnej 
pre jeho  použitie vysielaním. Vysielateľ sa zaväzuje filmové dielo odvysielať výhradne 
z nosiča dodaného SFÚ v najvyššej možnej kvalite, akou SFÚ disponuje. SFÚ taktiež 
dodá elektronicky hudobnú zostavu a existujúci propagačný materiál filmovému dielu. 
 

4.2 Za účelom výroby českého dabingu podľa článku V. tejto zmluvy SFÚ dodá Vysielateľovi 
aj ďalšie  materiály potrebné pre výrobu českého dabingu –  osobitne  ruchovú 
a  hudobnú  stopu a kompletnú dialógovú listinu. 
 

4.3 Vysielateľ je povinný vykonať kontrolu dodaného materiálu z technickej stránky 
a písomne sa vyjadriť v lehote 30 dní odo dňa dodania, či dodaný materiál vyhovuje 
technickým normám na odvysielanie. Ak sa v uvedenej lehote písomne nevyjadrí, bude 
sa materiál považovať za zodpovedajúci požadovaným technickým normám.  

 
4.4 V prípade, že v písomnom vyjadrení Vysielateľa podľa predchádzajúceho bodu bude 

konštatované, že dodaný materiál nevyhovuje technickým normám na odvysielanie,  
zmluvné strany ho po vzájomnej dohode v primeranej dodatočnej lehote nahradia 
novým materiálom. Ak však SFÚ v takomto prípade  nebude mať možnosť dodať 
materiál v požadovanej kvalite v poskytnutej dodatočnej lehote, má Vysielateľ nárok na 
jednostranné odstúpenie od zmluvy. V takom prípade je Vysielateľ oprávnený 
požadovať navrátenie  finančných plnení, dovtedy poskytnutých za filmové dielo. 

 
4.5 Vysielateľ je povinný do 30 dní od dodania materiál vrátiť SFÚ. Pokiaľ by došlo 

k poškodeniu materiálu SFÚ, ktoré by znemožnilo jeho ďalšie použitie, prípadne k jeho 
strate, zaväzuje sa Vysielateľ  uhradiť SFÚ zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za 
jeden nosič. Nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty týmto zostáva 
nedotknutý. O prevzatí a vrátení materiálov bude vždy vyhotovený preberací protokol, 
osobou poverenou odovzdávať a prijímať nosiče  za SFÚ je vedúci filmového archívu 
SFÚ. 

 
4.6 Vysielateľ sa zaväzuje, že vysielacie materiály k filmovému dielu alebo záznamy 

uskutočnené pre účely tejto zmluvy neposkytne žiadnej tretej osobe, a použije  ich  len 
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v rámci a za podmienok stanovených  touto zmluvou a jej prílohami. Vysielateľ sa 
zaväzuje záznamy uskutočnené pre účely tejto zmluvy po odvysielaní zmazať. 

          
 
 
   V. 
 

VÝROBA DABINGU  A  POSTÚPENIE LICENCIE NA JEHO POUŽITIE 

 
5.1 K filmovému dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy, vyrobí Vysielateľ český dabing vo 

vlastnej réžii a z vlastných finančných prostriedkov.    

 
5.2 Vysielateľ pri výrobe českého dabingu zabezpečí čo najvyššiu umeleckú  kvalitu dabingu 

v súlade so zachovaním  umeleckej hodnoty a výrazu  filmového diela a  osobnostných 
práv účinkujúcich vo filmovom diele a pri výrobe českého dabingu bude postupovať 
s najväčšou  možnou starostlivosťou.  Vysielateľ je povinný konzultovať dabingové 
obsadenie a výber režiséra so SFÚ.  Vysielateľ sa zaväzuje odovzdať SFÚ výrobný list 
dabingu vyrobeného pre filmové dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s presným 
popisom jednotlivých úloh a účinkujúcich, režiséra, prípadne iných osôb zúčastnených na 
výrobe dabingu. 

 
5.3  Vysielateľ bude oprávnený použiť vyrobený český dabing  počas platnosti tejto licenčnej 

zmluvy pre vlastné vysielanie filmového diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy v rozsahu 
udelenej licencie a následne kedykoľvek v budúcnosti na základe osobitnej licenčnej 
zmluvy uzatvorenej so SFÚ. 
 

5.4 Vysielateľ touto licenčnou zmluvou zároveň ako výrobca zvukového záznamu dabingu 
prevádza všetky majetkové práva vyrobeného českého dabingu  k filmovému dielu na 
SFÚ a to bezodplatne.  Za týmto účelom Vysielateľ vyhlasuje, že je oprávnený uvedené 
majetkové  práva k českému dabingu na SFÚ v plnom rozsahu  previesť  s tým, že 
zmluvne zabezpečí súhlas a vysporiada odmeny všetkých dabujúcich (účinkujúcich) 
hercov a režiséra výroby dabingu, prípadne iných osôb na   prevod  práv na použitie 
dabingu na SFÚ pre teritórium celý svet, na celé obdobie trvania ich majetkových práv 
a pre všetky známe spôsoby použitia, vrátane vyhotovovania rozmnoženín filmového 
diela. Zároveň vyhlasuje, že zodpovedá za škodu, ktorá by  SFÚ  vznikla v prípade, že  
by toto prehlásenie  bolo nepravdivé. 

 
5.5  SFÚ spolu s nosičom HDCAM, na ktorom je zaznamenané filmové dielo, zašle na svoje 

náklady Vysielateľovi nosič HDCAM  a Vysielateľ sa zaväzuje najneskôr do 15 dní po 
dokončení výroby českého dabingu  odoslať SFÚ zaznamenané filmové dielo, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy s príslušným českým dabingom. 

 
5.6 Vysielateľ  prevádza práva k českému dabingu s výhradou, že ostáva oprávnený 

bezplatne užívať český dabing v rámci svojho televízneho vysielania na území Českej 
republiky po celú dobu trvania majetkových práv, to však vždy pod podmienkou, že získa 
od SFÚ príslušné užívacie licenčné práva k filmovému dielu licenčnou zmluvou. 
Vysielateľ nie je oprávnený svoje právo podľa tohto odseku postúpiť tretej osobe bez 
súhlasu SFÚ. Vysielateľ nie je oprávnený poskytnúť záznamy s českým dabingom tretej 
osobe bez súhlasu SFÚ. Vysielateľ je oprávnený archivovať záznam filmového diela 
s českým dabingom. Záznam filmového diela  s českým dabingom bude v archíve 
Vysielateľa periodicky inventarizovaný. 

  
VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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6.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

6.2  Zmluva sa uzatvára na dobu platnosti udelenej  licencie, pričom postúpenie práv podľa 
ods.5.6  zostáva zachované aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

6.3 Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán  jednostranne ukončiť písomným 
odstúpením od zmluvy po predchádzajúcom písomnom upozornení porušujúcej 
zmluvnej strane pre závažné porušenie alebo opakovaného menej závažného 
porušenia zmluvných povinností, ktoré vyplývajú pre zmluvné strany z tejto zmluvy a po 
márnom uplynutí lehoty na nápravu. Predchádzajúce upozornenie a poskytnutie 
primeranej lehoty na nápravu sa nevyžadujú, ak ide o podstatné porušenie zmluvy 
v zmysle Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom 
doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

6.4 Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými 
ustanoveniami Autorského zákona, Obchodného zákonníka a zákona o audiovízii. 
Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov založených touto 
zmluvou alebo v súvislosti s ňou, budú rozhodované vecne príslušným súdom v sídle 
SFÚ. 

6.5  Dojednaný obsah zmluvy je možné meniť, prípadne  doplňovať iba písomne, so 
súhlasom oboch zmluvných strán, a to dodatkami k tejto zmluve. 

6.6. Ak sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatné, zostáva platnosť zmluvy 
v ostatnom nedotknutá. Neplatné ustanovenia je potrebné nahradiť takými, ktoré budú 
vhodné na účelu dosiahnutie tejto zmluvy. 

6.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom obe zmluvné strany dostanú 
po jednom exempláre.  

6.8  Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov zmluvy. 

6.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu  riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpisujú. 

 

 

 
V Bratislave  ...............................                         V Prahe  ............................... 
 
 
 
 
......................................................                       .................................................    
      Slovenský filmový ústav                                 Česká televize              
              Peter Dubecký                                              Václav Kvasnička 
            generálny riaditeľ             vedúci akvizície 
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Príloha č.1 – tituly filmov 
 
 

 NAZOV FILMU 
 

licencia od licencia do počet 
vysielaní 

licenčná 
cena 
(EUR) 

01 Perinbaba 
(1985, r.J.Jakubisko,90 min.) 

01.09.2016 31.08.2018 2 4 000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


