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PHONOTEX spol, s r.o., so sídlom Bojnická 16/A,  831 04 Bratislava, zastúpená Ing. 

Petrom  Borovičkom,  IČO:  35 686 600, IČ DPH: SK2020348077, zapísaná v OR 

Okresného súdu Bratislava I., oddiel:  Sro, vložka č. 10656//B 

 

 

UDELENIE SÚHLASU A LICENCIE NA VYUŽITIE  AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 

PHONOTEX spol. s r.o. je prevádzkovateľom programovej služby s názvom „TV8“, v rámci 

ktorej je vysielaná relácia s názvom Hudobná Hodinka (ďalej len „relácia“). 

 

Obsah relácie: Vysielanie audiovizuálnych nahrávok, zvukovo-obrazových videí piesní 

známych aj neznámych autorov a interpretov (ďalej len AVD), ktoré poskytovatelia na 

základe výzvy nadobúdateľa zašlú určeným spôsobom do relácie.  

 

Poskytovateľ je dodávateľom krátkeho audiovizuálneho diela - zvukovo-obrazového videa 

piesní (ďalej len AVD). 

 

PHONOTEX spol. s r.o. (ďalej len „nadobúdateľ“) má záujem použiť AVD dodané 

poskytovateľom v relácii Hudobná Hodinka vysielanej v rámci programovej služby s názvom 

„TV 8“. 

 

Spôsob doručenia AVD: poštou na doporučenom nosiči na poštovú adresu MEDIATEX, 

Bojnická 18, 831 04 Bratislava  alebo  prostredníctvom webstránky relácie.     

 

LICENČNÁ DOLOŽKA:  

 

Meno a priezvisko:   

 

Trvale bytom:  

 

Dátum narodenia:   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Poskytovateľ týmto prehlasuje, že je majiteľom AVD, ktoré pre účely jej zverejnenia v relácii 

zaslal nadobúdateľovi a v rozsahu nižšie uvedenom je oprávnený poskytnúť nadobúdateľovi 

licenciu na využitie AVD. V prípade, že AVD nevytvoril sám, prehlasuje, že akékoľvek 

ďalšie práva k AVD sú vysporiadané v rozsahu,  ktorý udeľuje nadobúdateľovi. 

 

Poskytovateľ týmto udeľuje bezodplatnú, nevýhradnú, časovo a teritoriálne neobmedzenú 

licenciu na všetky AVD zaslané nadobúdateľovi za účelom ich použitia a zverejnenia v relácii 

a to v nasledovnom rozsahu: 

a) vysielanie AVD, 

b) použitie AVD alebo jeho časti na vytvorenie nového AVD, 

c) použitie AVD alebo jeho časti na výrobu relácie, propagačného a reklamného materiálu 

akéhokoľvek druhu za účelom jeho šírenia vrátane internetu, 

d) spojenie AVD alebo jeho časti s inými AVD dielami, 
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e) použitie AVD alebo jeho časti za účelom použitia AVD jeho spracovaním do 

audiovizuálneho diela (resp. ako súčasti audiovizuálneho diela). V tej súvislosti sa 

poskytovateľ zaväzuje poskytnúť pre nadobúdateľa výhradnú a priestorovo a časovo 

neobmedzenú licenciu, na použitie AVD  ako súčasti audiovizuálneho diela – relácie, 

vrátane upútaviek na reláciu (ďalej len „upútavky“)  za účelom nasledovného použitia:  

 televízne vysielanie AVD v rámci analógového a/alebo digitálneho šírenia signálu ako 

aj prostredníctvom technológie IPTV ( aj spôsobom reprízovania programu), 

 sprístupňovanie AVD prostredníctvom internetu (live stream ako aj prostredníctvom 

nespoplatneného  video archívu), 

 sprístupňovanie AVD prostredníctvom spoplatnenej on-line video požičovne 

fungujúcej na báze VOD na internetových stránkach,  

 sprístupňovanie AVD  prostredníctvom technológie mobil streaming, 

 verejný prenos AVD káblovou retransmisiou, satelitom, 

 použitie jednotlivého obrazu zo zvukovo-obrazového záznamu AVD podľa výberu 

nadobúdateľa za účelom propagácie relácie  v tlači a vonkajšej reklame ako aj na 

akékoľvek použitie v rámci reklamy, propagácie a marketingu, vrátane internetu 

prostredníctvom webovej stránky TV8, resp. akejkoľvek inej webovej stránky, 

 verejné vykonanie relácie.  

 

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na poskytnutie sublicencie na tretie strany 

v rozsahu potrebnom pre spracovanie AVD diela a zabezpečenie verejného prenosu AVD 

káblovou retransmisiou, satelitom a prostredníctvom IPTV technológie.  

Súhlas na použitie AVD na zaradenie do televízneho archívu nadobúdateľa za účelom 

sprístupňovania AVD verejnosti, bez časového obmedzenia,  je možné kedykoľvek písomnou 

formou odvolať.  

Poskytovateľ vyhlasuje, že je držiteľom všetkých práv potrebných k užitiu dodaného AVD. 

V prípade, ak sa preukáže neoprávnené poskytnutie  sublicenčných práv alebo iných 

oprávnení poskytovateľom nadobúdateľovi a v tej súvislosti si bude niektorý z autorov, 

výkonných umelcov alebo akákoľvek tretia osoba uplatňovať oprávnené majetkové nároky 

voči nadobúdateľovi z titulu neoprávneného použitia ich výsledkov vlastnej tvorivej duševnej 

činnosti a/alebo z dôvodu nevysporiadania práv s tretími osobami  podieľajúcimi sa na výrobe 

AVD, tak poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

oprávneného nároku autora a /alebo výkonného umelca a/alebo akejkoľvek tretej osoby 

stanovenej na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu alebo iného obdobného 

orgánu, a to na základe faktúry riadne vystavenej nadobúdateľom v lehote splatnosti v zmysle 

faktúry, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od jej vystavenia a doručenia poskytovateľovi. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok nadobúdateľa na náhradu škody vo výške 

presahujúcej zmluvnú pokutu. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že o akomkoľvek vznesenom nároku 

v zmysle tohto ustanovenia voči nadobúdateľovi bude bezodkladne písomne informovať 

poskytovateľa a prizve ho k súčinnosti pri riešení takto vzniknutých nárokov.  

 

Toto  udelenie  súhlasu a licencie  je platné a účinné odo dňa jeho podpisu.  
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Zoznam AVD dodaných poskytovateľom 

 

 

  

Názov skupiny/interpret 

 

Názov AVD 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

5. 

  

 

6. 

  

 

7. 

  

 

8. 

  

 

9. 

  

 

10. 

  

 

 

 

 

V ................................... dňa ........................ 

 

 

 

 

 

................................................................................. 

Podpis poskytovateľa  


