Exkluzívna Licenčná zmluva o použití diela č. 123
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorského zákona (ďalej len „AZ“)
medzi:

Poskytovateľ:
Meno a priezvisko (obchodná spoločnosť)
Dátum a miesto narodenie (ičo)
Trvalý pobyt (sídlo spoločnosti)
email:
telefón:
IBAN:
BIC:
a

Nadobúdateľom:

AllRecords s.r.o.
Rosinská 477, 013 22 Rosina
IČO: 47804114
DIČ: 2024106282
email: info@allrecords.pro
IBAN: SK1409000000005058155155

Čl. I.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu poskytovateľa ako nositeľa práv na udelenie
súhlasu na použitie diel výtvarného umenia či fotografického diela (najmä obal albumu/CD
nosiča), hudobného diela, zvukového záznamu, umeleckého výkonu zaznamenaného na
zvukovom zázname nadobúdateľovi na distribučné použitie v rozsahu podľa bodu 1.4 tohto
článku zmluvy (ďalej aj len „licencia“) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
1.2 Spolupráca zmluvných strán bude prebiehať tak, že poskytovateľ vyplní svoje údaje na
webovom rozhraní na doméne AllRecords.pro (ďalej aj len „sever nadobúdateľa“). Pritom
uvedie e-mailovú adresu, ktorá bude záväzná pre realizáciu tejto zmluvy. Poskytovateľ
nesmie ku svojmu e-mailu podľa prechádzajúcej vety pripustiť žiadne iné osoby, ibaže by
boli oprávnené konať v jeho mene a je povinný udržiavať prístupové údaje k uvedenému emailu v tajnosti. V prípade zmeny e-mailovej adresy musí o tom poskytovateľ (prípadne iné
oprávnené osoby za poskytovateľa) informovať nadobúdateľa zaslaním e-mailovej správy z
registrovaného e-mailu, prípadne poštou. Bude sa potom mať za to, že záväzným e-mailom je
takto novo oznámená e-mailová adresa.
1.3 Akékoľvek dojednanie dodatkov alebo zmien tejto zmluvy musí byť písomné a podpísané
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
1.4 Prostredníctvom webového rozhrania uvedeného v bode 1.2 tohto článku zmluvy
poskytovateľ nahrá na server nadobúdateľa digitálne súbory obsahujúce najmä diela
výtvarného umenia (obal albumu/CD nosiča), hudobné diela či zvukové záznamy vyrobené
samotným poskytovateľom (a to každú skladbu jednotlivo ako digitálny "track") a následne
takto nahraný súbor nahrávok s obalmi potvrdí opísaním kontrolného kódu, ktorý dostane na
svoj e-mail uvedený v záhlaví tejto zmluvy (prípadne neskôr zmenený spôsobom
ustanoveným v tejto zmluve). Vždy okamihom potvrdenia nahrania predmetných digitálnych
súborov (t. j. opísaním kontrolného kódu) poskytovateľ poskytne nadobúdateľovi výhradnú
licenciu na použitie diel uvedených v bode 1.5 tohto článku zmluvy v rozsahu a za
podmienok stanovených touto zmluvou.
1.5 Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie (licenciu):
a) zvukových záznamov obsiahnutých v nahraných digitálnych súboroch podľa
predchádzajúceho bodu tejto zmluvy (ďalej len "Záznamy"), a to v rozsahu podľa §
107 autorského zákona, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak;
b) umeleckých výkonov zaznamenaných na Záznamoch (ďalej len "Výkony") v rozsahu
podľa § 94 autorského zákona, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak;
c) hudobného diela s textom či bez textu zaznamenaných na Záznamoch v rozsahu
podľa § 65 autorského zákona s prihliadnutím na povahu diela, pokiaľ ide o autorov
nezastupovaných SOZA;
d) diela výtvarného umenia a fotografií obsiahnutých na obale albumu (tzv. cover)
vyrobenom poskytovateľom podľa predchádzajúceho bodu, a to v rozsahu podľa § 65
autorského zákona s prihliadnutím na povahu diela, ak ďalej nie je uvedené inak, a
e) iných autorských diel obsiahnutých v nahratých digitálnych súboroch podľa
predchádzajúceho bodu, a to v rozsahu podľa § 65 autorského zákona s prihliadnutím
na povahu diela,

(ďalej všetko spolu spoločne aj len "Diela" alebo „Dielo“).
1.6Ak je autor niektorých hudobných diel podľa predchádzajúceho bodu zastupovaný
organizáciou kolektívnej správy práv SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
k dielam hudobným, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO:178 454 (ďalej aj len
"SOZA"), je licencia podľa bodu 1.5tohto článku zmluvy poskytnutá len v rozsahu, v ktorom
ho nezastupuje SOZA a v rozsahu, v ktorom ho SOZA zastupuje sa licencia vzťahuje len na
tieúzemia a spôsoby použitia, kde SOZA nemá zmluvného partnera (cudzieho kolektívneho
správcu), prostredníctvom ktorého by bol schopný poskytnúť licenciu. Na dobu, kedy by vo
výkone ktoréhokoľvek majetkového práva, ktoré je súčasťou licencie, autora (resp. dediča)
SOZA nezastupovala (a to isté platí pre územie, kde SOZA nemôže licenciu poskytovať,
pozri vyššie), sa zmluvné strany dohodli, že vo vzťahu k výkonu takéhoto majetkového práva
platí licencia podľa tejto zmluvy. Licencia na použitie hudobných diel autora zastupovaného
SOZA v čase poskytnutia licencie, sa preto licencia poskytuje nadobúdateľovi vždy
podmienečne, a to vždy v rozsahu a pre spôsoby, pre ktoré autor nebude zmluvne (resp.
fakticky) zastupovaný SOZA, posudzovaná oddelene pre jednotlivé majetkové autorské
práva. Inak platia pre tieto hudobné diela ustanovenia o dielach podľa tejto zmluvy.
1.7 Poskytovateľ zaručuje, že bude v čase poskytnutia licencie vždy (či už zo zákona, na
základe zmlúv uzavretých s tretími osobami alebo na základe iných právnych skutočností)
majiteľom práv výrobcu záznamov, že mu bude patriť oprávnenie na použitie Výkonov a že
mu bude patriť oprávnenie na použitie Diel, či ich častí, a to vždy aspoň v rozsahu, v akom
bude poskytovať oprávnenie na ich použitie nadobúdateľovi. Podľa toho, či je poskytovateľ
autorom alebo nositeľom licencie s právom poskytnutia sublicencie, bude sa jednať pri
poskytnutí oprávnenia podľa bodu 1.5 tohto článku zmluvy nadobúdateľovi o licenciu alebo
o podlicenciu (sublicenciu). Bez ohľadu na to je však pre zjednodušenie toto poskytnutie
oprávnenia ďalej v tejto zmluve nazývané aj ako "licencia".
1.8 Licencia poskytovaná nadobúdateľovi podľa bodu 1.5 tohto článku zmluvy sa poskytuje
ako výhradné oprávnenie na použitie Diel a to spoločne aj jednotlivo, úplne alebo čiastočne,
aj po technickom spracovaní, pričom nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za
poskytnutie oprávnenia odmenu podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný overiť a
zabezpečiť, že pred poskytnutím licencie nadobúdateľovi nebolo poskytnuté akákoľvek
trvajúce oprávnenie na použitie Diel tretej osobe tak, že by sa prekrývala, hoci len čiastočne,
s licenciou poskytovanou nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený aj
po uzatvorení tejto zmluvy udeliť licenciu na použitie Diel prevádzkovateľovi inej služby
digitálnej distribúcie hudbu, vždy však iba s predchádzajúcim výslovným súhlasom
nadobúdateľa, ktoré môže nadobúdateľ kedykoľvek po dobu účinnosti tejto zmluvy odvolať,
čím takto poskytnutá licencie tretej osoby zanikne.
Čl. IIa
Spôsob použitia Diela a rozsah licencie
(digitálna distribúcia na nekomerčné účely)

2.1 Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi výhradnú licenciu na použitie Diel podľa svojej
povahy vždy v rozsahu podľa bodu 1.5 tejto zmluvy tejto zmluvy prostredníctvom siete
Internet a siete mobilných zariadení najmä tak, že konečným zákazníkom bude možné
príslušný obsah vzhliadnuť prostredníctvom príslušnej siete (streaming) alebo si zaobstarať
rozmnoženinu na účely jej uloženia a reprodukcie vo vlastnom zariadení (download).

Licencia nie je obmedzená technologicky, počtom použitia, teritoriálne (je poskytované pre
celý svet) a je udeľovaná na dobu trvania spolupráce podľa tejto zmluvy a jeden rok potom
(to znamená, že licencie založená touto zmluvou pretrvá zánik tejto zmluvy o jeden rok, a to
bez ohľadu na to, ako táto zmluva zanikne) - počas doby tohto jedného roka však už licencie
nebude výhradná a nadobúdateľ už nebude poskytovať nové sublicencie, ale bude len
sťahovať ponuku Diel od jednotlivých obchodníkov. Nadobúdateľ je oprávnený poskytnúť
nadobudnuté oprávnenia podľa bodu 1.5 tejto zmluvy, a to úplne alebo sčasti tretej osobe
podlicenčnou (sublicenčnou) zmluvou alebo ju úplne alebo sčasti postúpiť.
2.2 Nadobúdateľ nie je povinný nadobudnuté oprávnenia podľa bodu 1.5 tejto zmluvy
využiť. Nadobúdateľ nie je povinný Diela, či ich časti, nevyhovujúce najmä po technickej
alebo umeleckej stránke, distribuovať a to až do doby zjednania nápravy. O Dielach
nevyhovujúcich na distribuovanie podľa predchádzajúcej vety, spoločne s pripomienkami k
náprave nadobúdateľ informuje poskytovateľa správou o neakceptovaní nahraných Diel, či
ich častí, na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na zmenenú e-mailovú
adresu podľa bodu 1.2 čl. I tejto zmluvy, prípadne poštou. Poskytovateľ má právo odstúpiť
od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka po uplynutí 2 rokov od poskytnutia jednotlivej
licencie.
2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na svoju zodpovednosť vysporiada nároky všetkých osôb,
ktorých predmety práv duševného vlastníctva poskytol touto zmluvou nadobúdateľovi.
Čl. IIb
Spôsob použitia Diela a rozsah licencie
(digitálna distribúcia na nekomerčné účely)

2.1 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej kópie Diel, či ich
častí, na portáloch www.AllRecords.pro za účelom prezentácie a následného
sprostredkovania sublicencie pre komerčné využitie Diel, či ich častí, tretej strane.
2.2 Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy Poskytovateľ udeľuje naviac
Nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu:
Sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej kópie Diel, či ich častí, online prostredníctvom
internetu na doménach www.AllRecords.pro bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť
sublicenciu tretej osobe na komerčné účely.
2.3 Licencia podľa predchádzajúceho odseku je Poskytovateľom udelená Nadobúdateľovi
je výhradná v trvaní dvoch rokov.
2.4 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním
majetkových práv autora Diel podľa povahy príslušných Diel v súlade s autorským
zákonom.
2.5 Zánikom Nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú
práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu Nadobúdateľa.

Čl. III.
Odmena
3.1a Nadobúdateľ je povinný platiť Poskytovateľovi po dobu trvania tejto zmluvy podielovú
odmenu za poskytnutie všetkých oprávnení podľa tejto zmluvy vo výške dohodnutej
percentuálnou sadzbou vo výške: 80%.
Tieto služby poskytnuté spoločnosťou AllRecords s.r.o. Poskytovateľovy sú: Basic v hodnote
50 EUR.
Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet spoločnosti AllRecords s.r.o. do 7
kalendárnych dní od podpisu zmluvy. Ak sa tak nestane, táto zmluva sa zrušuje od
počiatku.
Odmena Poskytovateľovi, za účelom sprostredkovania Diel do svetových online hudobných
obchodov pre nekomerčné užitie, je splatná raz za kalendárny polrok a Nadobúdateľ doručí
Poskytovateľovi jej vyúčtovanie vždy do 60-tich dní od skončenia príslušného polroka a po
skončení tretieho mesiaca od vyúčtovania ju zaplatí, a to spravidla na účet uvedený v záhlaví
alebo na iný neskôr oznámený účet; ak je alebo ak sa stane Poskytovateľ platcom DPH, je
povinný dať Nadobúdateľovi bezodkladne vedieť zaslaním e-mailovej správy z
registrovaného e-mailu alebo poštou - v takom prípade zašle Nadobúdateľ Poskytovateľovi
iba vyúčtovanie (nie i odmenu), na základe doručeného vyúčtovania vystaví Poskytovateľ
Nadobúdateľovi na podielovú odmenu zvýšenú o DPH v zákonnej sadzbe faktúru (daňový
doklad) a tá bude splatná do 90-tich dní odo dňa jej doručenia Nadobúdateľovi. Základom, z
ktorého sa uvedenou percentuálnou sadzbou podielová odmena určí, je súhrn všetkých
skutočných výnosov Nadobúdateľa z použitia Diel, najmä Záznamov (tj. Súhrn výnosov z
priameho poskytovania Diel, najmä Záznamov zákazníkom v nehmotnej podobe a výnosov z
poskytovania oprávnenia na použitie Diel, najmä Záznamu tretím osobám) po odpočítaní
DPH, transakčných nákladov (bankové poplatky, poplatky za platbu kreditnou kartou,
provízie prevádzkovateľov e-shopov a pod.) a licenčné odmeny platené autorom hudobných
diel zastupovaných SOZA. Ak budú v takto sprístupňovanom súbore vedľa Diel, najmä
Záznamov obsiahnuté ešte iné zvukové alebo zvukovo obrazové záznamy, určí sa podiel na
výnose zo sprístupnenia Diel, najmä Záznamov podľa pomeru stopáže obsiahnutého
Záznamu k súčtu stopážou celého súboru. V prípade, že výška odmeny Poskytovateľa s
bankovým účtom v Slovenskej republike za uplynulý polrok nedosiahne sumu aspoň 5 Eur
(bez DPH) a u Poskytovateľa s bankovým účtom mimo Slovenskú republiku sumu aspoň 10
Eur (bez DPH), nedôjde k splatnosti podielovej odmeny a táto odmena mu bude pripočítaná
až k najbližšiemu vyúčtovaniu s tým, že k vyplateniu dôjde až keď dosiahne súčet
vyúčtovaní, ale nevyplatení odmeny týchto súm, v každom prípade však k vyplateniu dôjde
najneskôr s vyúčtovaním nasledujúcim po ukončení tejto zmluvy, aj keby nebolo tejto sumy
dosiahnuté.
3.1b Odmena Poskytovateľovi, za účelom sprostredkovania Diel, či ich častí, do hudobných
bánk AllRecords.pro pre nekomerčné aj komerčné užitie, je splatná raz za kalendárny polrok,

pričom Nadobúdateľ doručí Poskytovateľovi jej vyúčtovanie vždy do 30-tich dní od skončenia
príslušného kalendárneho polroka a po uplynutí tretieho mesiaca od vyúčtovania ju zaplatí.
Ostatné podmienky sú zhodné s odsekom 3.1a pre Odmeny Poskytovateľovi, za účelom
sprostredkovania diela do svetových online hudobných obchodov pre nekomerčné užitie.

3.2 Pre prípad omeškania Nadobúdateľa s platbou odmeny dojednávajú zmluvné strany
právo Poskytovateľa požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa právnych
predpisov. V prípade omeškania so zaplatením podielovej odmeny presahujúci 30 dní po
doručení písomnej upomienky Nadobúdateľovi je Poskytovateľ oprávnený od danej
čiastkové licenčnej zmluvy (z ktorej vyplýva licenčné odmena, s ktorou platením je
Nadobúdateľ v omeškaní) odstúpiť, čím daná čiastková licenčná zmluva zaniká odo dňa
nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení; právo Poskytovateľa na dopredaj
Záznamov v lehote jedného roka tým nie je dotknuté.

IV. Vedľajšie dojednania

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že Nadobúdateľovi poskytne nahrávané digitálne súbory
podľa čl. I ods. 1.3 tejto zmluvy vo formáte zvolenom Nadobúdateľom o akceptovateľných formátoch bude Poskytovateľ informovaný v procese nahrávania na
server Nadobúdateľa, a to prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví tejto
zmluvy, poprípade inou vhodnou cestou.
4.2 Nahrané digitálne súbory podľa čl. I ods. 1.4 tejto zmluvy Poskytovateľ opatrí
informáciami o názve skladby, jej autoroch, účinkujúcich interpretoch, roku prvého
zverejnenia predmetného Záznamu (a ak nebol doteraz zverejnený, roku výroby) a ISRC
kódu. Ak nemá daný Záznam ISRC kód, pridelí ho takému Záznamu Nadobúdateľ, pričom
Poskytovateľ súhlasí s tým, aby Nadobúdateľ Záznam takto opatrený ISRC kódom prihlásil
ako svoj u organizácie kolektívnej správy práv, prípadne iných užívateľov, a bezodplatne
týmto postupuje Nadobúdateľovi všetky svoje budúce pohľadávky, ktoré mu kedykoľvek v
dobe trvania práv výrobcu Záznamu vzniknú čoby majiteľovi práv výrobcu Záznamu z titulu
použitia Záznamu opatreného ISRC kódom Nadobúdateľa, tj. Hlavne pohľadávky voči
kolektívnemu správcovi SLOVGRAM; pre vylúčenie pochybností sa výslovne uvádza, že ak
budú mať Záznamy iný ISRC kód (napríklad ak si ho sám Poskytovateľ zaistí), toto
postúpenie pohľadávok sa na takéto Záznamy nevzťahuje.
4.3 Pri každom nahranom Diele, najmä Zázname Poskytovateľ označí, do akej cenovej
kategórie chce Diele, najmä Záznam zaradiť. Nadobúdateľ bude následne také Dielo,
najmä Záznam distribuovať v danej cenovej kategórii. Poskytovateľ je oprávnený cenovú
kategóriu zmeniť, pričom Nadobúdateľ sa zaväzuje takúto zmenu implementovať bez
zbytočného odkladu.

4.4 Poskytovateľ má povinnosť udržiavať svoje kontaktné údaje aktualizované. Zmenu
kontaktných a iných údajov možno vykonať zaslaním e-mailové správy z registrovaného emailu na e-mail info@allrecords.pro, prípadne poštou.
4.5 Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek premenovať alebo zmeniť doménu
AllRecords.pro, resp. presunúť užívateľský účet Poskytovateľa na iný server.
4.6 Poskytovateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne
Nadobúdateľovi prostredníctvom webového rozhrania alebo inak, a to až do skončenia
spolupráce podľa tejto zmluvy, najmenej však po dobu trvania licencie podľa tejto zmluvy.
Po zrušení užívateľského účtu už nebude Nadobúdateľ osobné údaje Poskytovateľa ďalej
spracovávať, ale bude ich uchovávať pre účtovné a archívne účely ešte po dobu predpísanú
osobitnými predpismi. Tieto údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa je Nadobúdateľ
oprávnený odovzdať tretím osobám za účelom ponuky obchodu a služieb; s týmto postupom
môže Poskytovateľ kedykoľvek vysloviť nesúhlas. Poskytovateľ má právo na prístup k
svojim osobným údajom, právo požadovať ich opravu, právo požadovať vysvetlenie a právo
požadovať odstránenie protiprávneho stavu, ako aj prípadne ďalšie práva stanovené
predpismi na ochranu osobných údajov. Poskytovateľ súhlasí so zasielaním obchodných
oznámení e-mailom aj poštou; tento svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať alebo znovu
poskytnúť. Ustanovenia tohto odseku sa uplatnia na Poskytovateľa iba, ak nie je právnickou
osobou.

V. Ostatné a záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky, nadobúda platnosť a účinnosť dňom
jej podpisu oboma zmluvnými stranami, dojednáva sa na dobu neurčitú a možno ju
vypovedať vždy ku koncu ročného výročia trvania zmluvy (tj. v deň, ktorý sa svojím dňom
zhoduje s dňom uzavretia zmluvy, tj. s dňom, kedy túto zmluvu podpísal posledný z jej
účastníkov) s výpovednou lehotou jedného mesiaca s tým, že Poskytovateľ je oprávnený
túto zmluvu vypovedať najskôr ku koncu 2. roka trvania účinnosti tejto zmluvy. Výpoveď
môžu obe strany podať elektronicky s tým, že Poskytovateľ tak musí urobiť prostredníctvom
svojho registrovaného e-mailu na e-mail info@allrecords.pro
5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že nahradí Nadobúdateľovi majetkovú a nemajetkovú ujmu
spôsobenú nepravdivosťou svojich vyhlásení alebo porušením svojich záväzkov
obsiahnutých v tejto zmluve.
5.3 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a
podpísané oboma zmluvnými stranami, inak k nim strany nebudú prizerať, ak nie je v tejto
zmluve uvedené inak.
5.4 Pohľadávky Poskytovateľa z tejto zmluvy nesmú byť bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Nadobúdateľa postúpené inej osobe.

5.5 Spory z tejto zmluvy a jej porušenia budú rozhodovať výlučne súdy Slovenskej
republiky. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom
obdrží každá zmluvná strana. Strany potvrdzujú, že sa neurobili žiadne ústne vedľajšie
dohody ani prísľuby.
5.6 Ak vyjde najavo, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú neplatné alebo zdanlivé,
nemá to vplyv na ostatný obsah zmluvy, ktorá zostáva naďalej platnú, ibaže ide o
ustanovenie, ktoré nemožno od ostatného obsahu zmluvy oddeliť.
5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle
ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením pripojujú svoje
vlastnoručný podpis

V Žiline dňa:

................................................
AllRecords s.r.o.

......................................
Poskytovateľ

