OBCHODNÉ PODMIENKY
nájmu turnov distríbútora SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o.,
podra ust. ~ 273 ObZ (zákona č. 51311991 Zb. V znení neskoršich predpisov)
vydané pod ev. Č. 0102106 zo dňa 1.2.2006
(ďalej len «Obchodné podmienky SATURN ENTERTAINMENT, spol. sr. o.“)
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Úvodné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky nájmu filmov spoločnosti SATURN ENTERTAINMENT, spol.s
r. 0. sa vzťahujů na subjekty, pÓsobiace na filmovom trhu Slovenskej republiky a
obsahujú pravidlá úpravy zmluvných vzťahov a bližšie určujú práva a povinnosti
zmluvných Strán Zo Zmluvy o programovom zaradení filmu a cene požičovněho,
uzavretých medzi distribůtorom filmu ako nájomcom filmu na jednej strane a
prevádzkovateľom ako objednávaterom nájmu filmu distribútora na strane druhej
spÓsobom podľa týchto Obchodných podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r
o. (ďalej «Zmluva O programovom zaradení a cene“).
2) Podľa týchto Obchodných podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o.
distribútorom ako nájomcom filmov sa rozumie vždy len obchodná spoločnost‘ SATURN
ENTERTAINMENT, spol. sr. oso sídlom Senická 17, 811 04 Bratislava,
iČo: 31382258, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka Č. 7793/B (ďalej len “distribútor ‘).
3) Objednávaterom nájmu filmu distibútora ako zmluvnou Stranou distribútora je
prevádzkovatel‘ kina, ktorým sa rozumie, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá
distribútorovi:
a) dokladom o právnej subjektivite osvedči spbsobilosť vykonávat‘ činnosti
prevádzkovateľa kina a ďalej
b) vyplní formulár distribútora
Evidečný list prevádzkovateľa kina
obsahujúci
identifikačné údaje prevádzkovateľa a kina, charakteristiku kina a vyhlásenie
prevádZkovateľa O súhlase s Obchodnými podmienkami SATURN ENTERTAINMENT,
spol. S r. o,‘ a tento riadne vyplnený formulár, podpísaný štatutárnym orgánom
prevádzkovateľa kina alebo ním písomne sp~nomocnenou osobou, doručí distribútcrovi
pred uzavretím Zmluvy o programovom zaradeni a cene a ďalej
c) uzavrie s distribútorom Zmluvu o programovom zaradení a cene podra týchto
Obchodných podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o.
4) Na účely týchto Obchodných podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. sa
pojmom “prevádzkovater“ označuje prevádzkovater kina tak ako je definované v
predchádzajúcom ustanovení týchto Obchodných podmienok ako aj akákol‘vek má fyzická
alebo právnická osoba, ktorej na základe jej objednávky na nájom filmu distribútor
odovzdal film na účely jeho premietania v kinách či v mých priestoroch podra osobitných
zmlúv či dohöd.
5) Na účely týchto Obchodných podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. sa
pojmom “požičovně“ označuje odplata za nájom filmu, ktorá je určená podra týchto
Obchodných podmienok a Zmluvy o programovom zaradeni cene.
6) Nájom jednotlivých filmov distribútora, určených podra názvu a doby nájmu sa
uskutočňuje zásadne na základe Zmlúv O programovom zaradení a cene medzi
distribútorom a prevádzkovaterom. Odchylné dojednania zmluvných strán v Zmluve o
programovom zaradeni a cene majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o.
7) Pokial‘ niektoré otázky zmluvných vzťahov medzi distribútorom a prevádzkovaterom
neupravuje Zmluva o programovom zaradeni a cene ani Obchodně podmienky SATURN
ENTERTAINMENT, spol. s r. o., podporne sa použijú ustanovenia všeobecne závázných
právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.
-

-

~ 2- Zrnluva o prograrnovorn zaradeni a cene
1) Distribútor priebežne informuje jednotlivých prevádzkovateľov o ponuke filmov, ktoré sú
predmetom nájmu a zasiela informácie o nových filmoch distribútora pre budúce obdobie.
Na daný účel distribútor zabezpečuje aktuálne informácie pre prevádZkovateľov aj na
internetovej stránke distibútora www.saturn.sk.

Obchodně podm,enky nájmu Mmcv SATURN ENTERTAINMENT SpOl Sr O

2) Prevádzkovater svoje požiadavky na nájom filmov uplatňuje u distribútora a konzultuje s
nim možnosti zaradenia filmu do programu kina telefonicky, e-mailom, faxom či inou
vhodnou formou v primeranom časovom predstihu pred požadovaným terminom
premietania filmu v kine.
3) Rozhodnutie o programe zaradenia jednotlivých filmov podra prevádzkovaterov vrátane
určenia ceny požičovného je vo výlučnej právomoci distribútora, ktorý ho zostavi Po
komplexnom vyhodnoteni všetkých včasných požiadaviek prevádzkovateľov pri
zohradneni ekonomických hradisk distribúcie, požiadavky na dosahovanie čo najvyššich
tržieb z filmových predstaveni v zmysle distribučných zmlúv s vlastníkmi práv k filmom a
požiadaviek prevádzkovateľov a po konzultácii s nimi.
4) Po rozhodnuti o programovom nasadeni jednotlivých filmov distribútor zašle
prevádzkovaterovi na zmluvnom formulári návrh Zmluvy O programovom zaradeni a cene,
obsahujúci osobitné dohody s číselným označenim pre jednotlivé filmy, spravidla v lehote
30 dni pred terminom premietania filmu v kine prevádzkovatera. lná dohoda zmluvných
strán nie je týmto vylůčená.
5) Návrh Zmluvy o programovom zaradeni a cene bude obsahovať najmá: identifikačné
údaje zmluvných strán, čislo dohody za každý film osobitne, názov filmu, terminy
(dátumy) nájmu filmu, miesto premietania, počet filmových predstaveni, minimálne
vstupné na osobu, pnp. detské vstupné a ďalej výšku či spösob výpočtu požičovného,
prĺp. aj určenie výšky minimálnej garancie požičovného, ďalej požiadavky na telefonické,
pnp. e-mailové, alebo faxové hlásenie údajov o počte predstaveni, predaných
vstupenkách, hrubých tržbách a výške požičovného ako aj osobitné ujednania zmluvných
strán, avšak vždy s klauzulou, že vzťahy zmluvných strán, touto Zmluvou neupravené, sa
nadia týmito obchodnými podmienkami SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. 0.
6) Prevádzkovater je povinný návrh Zmluvy o programovom zaradeni a cene pisomne
potvrdit podpisom oprávnenej osoby prevádzkovateľa bezodkladne a zaslať spáť na
adresu distnibútora najneskůr do 7 dni odo dňa odoslania návrhu. Zmluva O programovom
zaradenĺ a cene je uzavretá dňom doručenia prevádzkovaterom potvrdeného návrhu
tejto zmluvy na adresu distribútora.
7) K uzavretiu tejto Zmluvy dochádza aj v pripade, ak v lehote na pnijatie návrhu Zmluvy
podľa predchádzajúcich ustanovení týchto obchodných podmienok, prevádzkovater
nepotvrdi návrh Zmluvy o programovom zaradeni a cene ani v tejto lehote pisomne
neoznámi distribútorovi, že s návrhom dohody nesúhlasi. V tomto pripade sa má zato, že
výslovné pisomné neodmietnutie zmluvného návrhu distribútora V tejto 7-dňovej lehote sa
považuje za udelenie súhlasu prevádzkovateľa s pr~atím návrhu Zmluvy distribútora v
predloženom znení.
8) Uzavretim Zmluvy O programovom zaradeni a cene vzniká záväzok distribútora
prenechat‘ prevádzkovateľovi na dohodnutú dobu kópie filmov v stave spósobilom na
premietanie a závázok prevádzkovateľa dohodnuté kópie filmov použit‘, zaplatit‘
distnibútorovi požičovné riadne a včas ako aj vznikajú ostatné záväzky a právne
povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo Zmluvy O programovom zaradeni a cene a
týchto Obchodných podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. 0.
*

3— Pravidlá určovania ceny požičovného

1) Prevádzkovater je povinný zaplatit‘ distribútorovi požičovné za nájom filmu vo výške,
určenej Zmluvou o programovom zaradeni a cene (ďalej len “dohodnuté požičovné “).
2) Požičovné za nájom filmu distribútora prevádzkovateľovi sa urči v Zmluve O
programovom zaradení a cene, a to:
a) v percentuálnej výške z hrubých tržieb, alebo
b) v percentuálnej výške z hrubých tržieb s minimálnou garanciou, alebo
c) pevnou sumou.
3) Minimálnu jednotkovú cenu vstupenky na jednotlivé filmy určuje distribútor v návrhu
Zmluvy o programovom zaradeni a cene, ktorá je pre prevádzkovateľa závŠzná.
Prevádzkovater je povinný dodržať minimálnu cenu vstupeniek aj pri požičovnom,
dohodnutom podľa predchádzajúceho odseku 2 písm. b) a c).
4) Prevádzkovatel‘ móže zvyšovať cenu vstupenky podľa vlastného uváženia a miestnych
podmienok.
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5)

Hrubou tržbou sa rozumejů všetky príjmy za skutočne predané vstupenky na filmově
predstavenia. Miestne alebo mé poplatky možno odpočitať Z týchto hrubých tržieb len
vtedy, ak to prevádzkovateľ vopred pisomne dohodol $ distribútorom,
6) Minimálnou garanciou sa rozumie suma požičovného, ktorú je prevádzkovateľ povinný
uhradiť distribútorovi v pripade, že suma dohodnutého požičovného, určeného v
percentuálnej výške z hrubých tržieb za filmové predstavenie, nedosiahne sumu
minimálnej garancie, uvedenej v zmluve o programovom zaradeni a cene. Pokiaľ suma
požičovného, určeného v percentuálnej výške z hrubých tržieb je vyššia ako suma
minimálnej garancie, titulom poŽičovného sa hradí distribútorovi za filmové predstavenie
len požičovné určené v percentuálnej výške z dosiahnutých hrubých tržieb.
~ 4— Fakturácia a platobné podmienky požičovněho
1) Podkladom na fakturáciu požičovného je Zmluva o programovom zaradeni a cene a
formulár Výkaz hrubých tržieb, potvrdený prevádzkovaterom, ktorý obsahuje najma
evidenčně číslo dohody, názov filmu, počet a druh predstavenl (napr. riadne,
organizovaně, školské), počet predaných vstupeniek (riadnych, detských, zravnených),
vydaných voľných vstupeniek s uvedením důvodu ich vydania a výšku hrubých tržieb v
členeni podľa jednotlivých dni premietania filmu v kine. V prípade neuskutočneného
predstavenia je prevádzkovatel‘ povinný uviesť vo Výkaze hrubých tržieb důvod.
2) Prevádzkovateľ je povinný v lehotách dohodnutých v Zmluve o programovom zaradeni a
cene, najneskůr však do dvoch pracovných dni Od skončenia premietania filmu podľa tej
ktorej dohody uvedenej v Zmluve o programovom zaradeni a cene vyplniť a odoslať
distribútorovi vyplnený formulár Výkaz hrubých tržieb na tlačive dodanom distribútorom.
Neoddeliternou súčast‘ou Výkazu je počítačový výstup o tržbách, týkajúci sa prlslušnej
Zmluvy o programovom zaradeni a cene. Ak prevádzkovater svoju povinnost‘ uvedenú
v tomto odseku nesplní, distribútor si může uplatniť voči prevádzkovateľovi dohodnutú
zmluvnú pokutu 33,20 €. Ak prevádzkovateľ svoju povinnosť nesplnĺ ani v dodatočnej
lehote na základe pisomnej výzvy distribútora, podkladom na výpočet požičovného je
kvalifikovaný odhad tržieb Zo strany distribútora.
3) Ak prevádzkovatel‘ nezašle súčasne so zaslanim Výkazu prislušný počítačový výstup o
tržbách, týkajúci sa príslušnej Zmluvy o programovom zaradeni a cene, vzniká
distribútorovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 331,90 E, pričom na základe rozhodnutia
distribútora může byt‘ v tomto pripade podkladom na výpočet požičovného kvalifikovaný
odhad tržieb zo strany distribútora.
4) Podkladom na úhradu dohodnutého požičovněho za film je faktúra distribútora 5
náležitosťami daňového dokladu. K dohodnutému požičovnému sa vo faktúre pripočitava
daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
5) Prevádzkovater je povinný uhrádzať distribútorovi dohodnuté požičovné v lehote
splatnosti, uvedenej vo faktúre distribútora. Pokiaľ tam táto lehota nie je uvedená, platí,
že požičovné za film je splatně najneskůr do 7 (siedmich) dní od odoslania faktúry
distribútora. Dňom zaplatenia požičovného je deň pripisania požičovného na bankový
účet distributora alebo deň zloženia tejto sumy v hotovosti do pokladne distribútora.
Distribútor je oprávnený uplatniť si 1,30 E za každú upomienku zaslanú
prevádzkovateľovi.
6) Pre pripad nesplnenia závazku na úhradu požičovného bob zmíuvnými stranami
dohodnuté, že prevádZkovater je povinný zaplatiť distribútorovi dohodnutý úrok z
omeškania vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania.
7) Neplnenie lehoty splatnosti požičovného zakladá aj právo distribútora na okamžité
zastavenie dodávok ďalšich filmov prevádzkovatel‘ov podra už uzavretých Zmlúv o
programovom zaradeni a cene.
~ 5 Záväzky distribútora
-

1) Distribútor poskytne prevádzkovaterovi distribučný list filmu, obsahujúci údaje, týkajúce sa
identifikácie filmu, a to: dátum premiéry, obdobie distribučných práv, krajinu pčvodu, rok
výroby, distribučný a originálny názov filmu, jazykovú verziu a úpravu, slogan, žáner,
pristupnosť, dlžku programu, (tj. hlavného programu a pnp. dodatkových filmov),
informácie o obrazovom zvukovom formáte filmu, číslo filmu a pristupnosť ukážky
(traileru) filmu.
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2) Distribútor sa zavazuje s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom prvého
premietania filmu dodať prevádzkovateľovi filmovú kópiu priamo zo skladu na vlastné
náklady, resp. zabezpečíť dopravnú dispoziciu na dodanie filmovej kópie Od mého
prevádzkovateía. Povinnosť dodať je splnená, ak filmová kópia bude v dohodnutej lehote
doručená na dohodnuté miesto. Ďalšie náklady obehu filmových kápu hradia
prevádzkovatelia. Distribútor sa zavazuje programovat‘ filmy tak, aby bolí doručitelné
kuriérskou službou a len výnimočne mým spůsobom (napr. pravidelnou autobusovou
linkou).
3) Filmová kópia musí vyhovovať platnej technickej norme.
4) Najneskör 14 dni pred premietanim filmu distribůtor dodá prevádzkovateľovi propagačné
prostriedky. V cene požičovného sú nenávratné materiály (napr. plagáty, farebné či
čiernobiele fotosky, letáky) a trailery.
5) Spolu s filmovou kópiou bude prevádzkovateľovi doručené tlačivo “Záznam o stave
filmovej kópie“ na zaznamenanie technického stavu filmovej kópie, názvu kina a počtu
predstaveni.
6) Distribútor najneskár v posledný premietací doň toho-ktorého filmu oznámi
prevádzkovaterovi dopravnú dispoziciu: miesto určenia zásielky S menom prijemcu a
adresou, na ktorú musi odoslať filmovú kópiu Po skončeni premietania.
~ 6 Záväzky prevádzkovateľa
-

1) Prevádzkovateľ je povinný vyvĺjať všetko úsilie na to, aby hranim filmov distribútora
dosahoval čo najvyššie tržby. Na dosiahnutie daného účelu sa prevádzkovateľ zavazuje
zabezpečíť účinnú propagáciu filmu a účelno využivať tak vlastný ako aj všetok dodaný
propagačný materiál distribútora.
2) Prevádzkovater sa zaväzuje premietať filmy v dňoch a v počte predstavení podra Zmluvy
o programovom zaradeni a cene, uzavretej 5 distribútorom.
3) Prevádzkovater zodpovedá za to, že pri manipulácfl s filmovou kápiou budú dodržané
ustanovenia autorského zákona a distribučných práv, najma že z filmovej kópie nebude
nič vystrihnuté, nebude urobený prepis na video alebo akýkorvek iný nosič (napr.
kamerou zo sály) a kópia nebude použitá nad rámec dohodnutý s distribútorom, napr.
zapožičanim filmovej kópie mému prevádzkovateľovi alebo tretej osobe, premietan im
filmovej kópie mimo dohodnutých predstaveni, bez uzavretej Zmluvy o programovom
zaradeni a cene, alebo Po zániku platnosti Zmluvy O programovom zaradeni a cene a
pod. Takéto konanie je dóvodom na okamžité zastavenie dodávok filmov
prevádzkovatel‘ovi. Zároveň vzniká distribútorovi nárok voči prevádzkovateľovi na
zmluvnú pokutu vo výške 1.659,70 € za každé jednotlivé porušenie povinnosti
prevádzkovatel‘a podľa tohto odseku.
4) Prevádzkovateľ sa zavazuje, že filmové kópie budú premietané kvalitnou, technicky
spŮsobílou premietacou technikou, obsluhovanou odborne oprávnenými kvalifikovanými
osobami a na požiadanie distribútora predloži doklady, preukazujúce splnenie tohoto
závazku.
5) Prevádzkovatel‘ je povinný pred začatim premietania skontrolovat‘ technický stav kópie a
Po skončeni premietania zaznamenať do “Záznamu o stave fílmovej kápie“ technický stav
filmovej kÓpie. Ak zisti poškodenie filmovej kópie, ktoré nie je v “Zázname‘ uvedené,
alebo “Záznam“ chýba, ihneď telefonicky oznámi zístené nedostatky distribútorovi a o
týchto vyhotovi protokol, ktorý neodkladne odošle doporučene distribútorovi. V protokole
uvedie, odosielateľa kápie, dátum a čas prevzatia kÓpie, popis zisteného nedostatku,
dátum a čas zistenia nedostatku, dátum a čas vyhotovenia protokolu a nacionálie osáb
pritomných pri zisteni nedostatku.
6) Po skončeni premietania prevádzkovateľ neodkladne odošle filmovú kópiu na vlastně
náklady podľa dispozície distribútora. Bez súhlasu distribútora nesmie vykonať v
dopravnej dispozícii žiadnu zmenu.
7) Prevádzkovateľ vysporiada miestne poplatky, prispevky umeleckým fondom, poplatky za
použítíe hudby vo filme, dane a mé povinné platby podra platných právnych predpisov.
8) Prevádzkovatel‘, ktorý nie je kinom, je povinný zmluvne zabezpečíť, aby prevádzkovater
kina plnil všetky závazky a povinnosti prevádzkovatera podl‘a Obchodných podmienok
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. a uzavretej Zmluvy O programovom zaradeni a
cene.
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9) Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre pripad zániku alebo prerušenia prevádzky kina pisomne
doporučeným listom bezodkladne oznámiť deň zániku alebo prerušenia prevádzky kina
distribútorovi a miesto uloženia dokladov potrebných ku kontrole správnosti výpočtu
požičovného.
10) Prevádzkovateľ je povinný propagačný materiál každého filmu uschovávať po dobu, Po
ktorú trvajú výhradné distribučně práva distribútora k filmu, minimálne jeden rok.
11) S návratnými propagačnými materiálmi (filmová ukážka, videokazeta, markíza,
veľkoplošné plagáty, farebné diapozitivy, stojanové pútače a pod.) prevádzkovater
manipuluje podľa pokynov distribútora a zodpovedá distribútorovi za Škody, spósobené
ich pripadnou stratou alebo poškodením.
12) Filmové ukážky musia byť premietané Po celú určenú dobu podľa priloženého rozpisu a
až po ukončeni projekcie vŠetkých komerčných reklám. Pri premietani filmových ukážok
je použivateľ povinný dbať na prístupnosť hlavného filmu, pred ktorým sú ukážky
premietané.
13) Všetky propagačné materiály slúžia výlučne k propagácii daného filmu, sú majetkom
distribútora, sú nepredajné a nesmú byť zapožičané za finančnú úhradu.
~ 7— Roskytovanie ďalších informácií
1) Prevádzkovater sa zaväzuje na určené telefónne, resp. faxové číslo, alebo e-mailovú
adresu distribútora oznamovat‘ informácie o počte predstaveni, predaných vstupenkách a
výške hrubých tržieb, pripadne ďalšie údaje, a to v lehotách, tak ako je uvedené v Zmluve
o programovom zaradeni a cene.
2) Z dÓvodu neplnenia tejto informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa
predchádzajúceho odseku je distribútor oprávnený okamžite zastavit‘ ďalšie dodávky
filmov prevádzkovaterovi podľa Zmlúv O programovom zaradeni a cene.
~ 8 Vstupenky
-

1) Prevádzkovatel‘ je oprávnený na filmové predstavenia použivať len vstupenky mazetové,
sériové, z automatizovaného systému predaja dané prisluŠným softwarom alebo
afypické, schválené a zaevidované Uniou filmových distribútorov Slovenskej republiky,
vyhotovené podľa požiadaviek tejto Unie, alebo vyhotovené tak, aby spíňali náležitosti
účtovného dokladu podIa všeobecne závazných právnych predpisov O účtovnictve a bola
zabezpečená ich riadna evidencia. Neplnenie tejto podmienky je dóvodom na okamžité
zastavenie dodávok filmov prevádzkovateľovi.
2) Prevádzkovateľ je d‘alej povinný vstupenky riadne evidovať v zásobnikoch vstupeniek a
priebežne viesť ich odpočet.
3) Pri predaji musí byť každá vstupenka označená cenou (sumou vstupného), dátumom a
hodinou filmového predstavenia. Údaje, uvedené na vstupenke a na evidenčnom doklade
prevádzkovateľa O predaji vstupenky musia byť identické.
4) Na počítačových vstupenkách musí byt‘ uvedené aj poradové číslo vstupenky.
5) V pripade použitia mazetových vstupeniek musí byť na každé filmové predstavenie
použitá osobitná mazeta. Použivanie jednej mazety na viacero filmových predstaveni nie
je prlpustné.
6) Prevádzkovateľ je povinný viesť denný výkaz tržieb a návŠtevnosti ako podklad pre
spracovanie Výkazov hrubých tržieb a pre evidenciu predaných vstupeniek a návŠtevnosti
filmových predstavení.
7) Prevádzkovatel‘ móže vydat‘ na filmové predstavenie voľné vstupenky maximálne v
množstve 2% kapacity kinosály. Počet voľných vstupeniek nie je možné kumulovať v
jednom predstavení, ani hracom dni, ani pri uvedení jedného titulu.
Voľné vstupenky móžu byť použité len pre pracovnikov médii (pišůci novinári, moderátori,
redaktori), výhercov sút‘aži, sponzorov. Vydávanie voľných vstupeniek je prevádzkovateľ
povinný konzultovať 5 distribútorom.
8) Prevádzkovater je povinný viesť o dodávkach, stavoch zásob a predaji vstupeniek
preukázaternú evidenciu, stanovenú právnymi predpismi.
9) Doklady o predaji vstupeniek spolu s mazetou a nepredanými vstupenkami je povinný
archivovať Po dobu 10 rokov. To isté plati aj pre nepoužité sériové vstupenky.
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9 Kontrola
-

1) Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom distribútora alebo distribútorom
pisomne splnomocneným osobám, vykonanie kontroly v priestoroch kina (ďalej len
osoby oprávňujúce vykonávať kontrolu“).
2) Distribútor je oprávnený pisomne splnomocniť na výkon kontroly činnosti prevádzkovateľa
aj pracovníkov mých členov Unie filmových distribútorov SR či Združenia
prevádzkovateľov a pracovníkov kin SR pnp. tretie právnické či fyzické osoby.
3) Učelom kontroly je:
a/ porovnanie vykazovaného evidenčného stavu
so skutočným stavom
u prevádzkovatera,
b/ overenie dodržiavania ustanoveni Dohody o programovom zaradení a cene vrátane
plnenia závazkov a ostatných povinnosti prevádzkovateľa podľa obchodných podmienok
SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o., a platných právnych predpisov.
4) Predmetom kontroly u prevádzkovateľa sú najm~ tieto oblasti:
a) manipulácia so vstupenkami, vyúčtovanie ich predaja a evidencia, stav hotovosti v
pokladni,
b) organizácia filmových predstavení a kvalita projekcie,
c) využivanie propagačných prostriedkov a filmových ukážok,
d) manipulácia s filmovými kópiami, zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácfl
s kópiami, resp. zamedzenie možnosti vytvorenie nelegálneho prepisu filmového diela
podľa ~ 6, ods. 4).
e) technický stav kinotechnického zariadenia, prevádzková spósobilosť kina a odborná
spĎsobilost‘ obsluhujúceho personálu, overenie platnosti Technického osvedčenia,
f) úplnosť odohratia dodaného programu vrátane filmových ukážok.
5) Prevádzkovater je povinný zabezpečiť počas každého predstavenia a najmenej 30 minút
Po začiatku každého predstavenia pnitomnosť vedúceho kina alebo ním povereného
pracovníka kina, oprávneného na úkony menom prevádzkovateľa, spojené a kontrolou.
6) 0 oprávneni distribútora a ostatných oprávnených osÓb vykonávať kontroly je
prevádzkovateľ povinný oboznámiť zamestnancov kina, hlavne vedúceho kina, jeho
ástupcu a pikladníČku.
7) 0 výsledku kontroly sa bezodkladne Po jej vykonaní spisuje záznam, ktorý sú povinní
podpísat‘ zástupcovia obidvoch strán. Opatrenia na odstránenie nedostatkov sú pre
prevádzkovateľa záväzné.
8) Ak sa pri vykonanej kontrole zistia závažné nedostatky v technickom stave premietacej
techniky alebo v odbornej spósobilosti obsluhujůcich pracovnikov, osoby vykonávajúce
kontrolu sú oprávnené zakázať premietanie filmovej kópie distribútora,
9) Ak distribútor zisti rozdiel medzi vykazovaným evidenčným stavom a skutočným stavom
u prevádzkovatel‘a alebo mé nesprávne vyúčtovanie požičovného zo strany
prevádzkovateľa, vzniká distribútorovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške desat‘násobku
požičovného, ktoré pripadá na nozdiel zodpovedajúci tržbám podľa skutočného stavu
v porovnani $ vykázaným evidenčným stavom prevádzkovatera. Prevádzkovater je
zároveň povinný uhradiť distribútorovi všetky preukázané náklady, ktoré mu vznikli
v súvislosti s uskutočnenou kontrolou, ktorá zistila rozdiel medzi vykazovaným
evidenčným stavom a skutočným stavom u prevádzkovatefa, resp. mé nedostatky podľa
týchto Obchodných podmienok.
10) Pokiaľ prevádzkovateľ neodstnáni nedostatky v dohodnutých lehotách, je distnibútor
oprávnený odstúpiť Od Zmluvy o prograniovom zaradeni a cene a odmietnuť ďalšie
dodávky filmov až do doby uskutočnenia nápravy u pnevádzkovateľa.
~ ‘10 -Zodpovednostné vzťahy
1) Pnevádzkovateľ je povinný včas a riadne odoslať filmovú kópiu podľa dopravnej
dispozicie distribútora a zodpovedá za všetky Škody, ktoré vzniknů distribútorovi a
ostatným prevádzkovaterom z neuskutočnčněho filmového predstavenia v dÓsledku
nesplnenia tejto povinnosti.
2) Prevádzkovatel‘ zodpovedá za Škody, ktoré vznikli na filmovej kópfl a návratných
propagačných mateniáloch Od okamihu prevzatia až do okamihu odoslania. Tejto
zodpovednosti sa zbaví len vtedy, ak preukáže, že vzniknutá Škoda bola spósobená
neodvratnou udalosťou, ktorá nemala póvod v jeho prevádzke. Za Škody spůsobené po
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

odoslani zásielky zodpovedá prevádzkovateľ len vtedy, ak zásielku nevybavil prislušnýni
označením, stanoveným prepravnými poriadkami.
Ak sa Zo “Záznamu o stave filmovej kópie“ nedá zistiť, ktorý prevádzkovateľ poškodenie
filmovej kópie spbsobil, za poškodenie zodpovedá posledný prevádzkovater pred
zistenim poškodenia.
Distribútor mÓže okamžite odstúpiť Od Zmluvy O programovom zaradeni a cene, ak zisti,
že prevádzkovateľ nesprávne vyúčtoval požičovné alebo manipuloval s Filmovou kópiou
spósobom, ktorý odporuje tejto zmluve. Ak prevádzkovateľ poruší tieto Obchodně
podmienky SATURN ENTERTAINMENT, spol s r. o., distribútor vyzve prevádzkovateľa
na vykonanie nápravy v dodatočnej lehote. Ak prevádzkovateľ neodstráni porušenie
svojich povinnosti v dodatočnej lehote, je distribútor oprávnený odstúpiť Od uzavretých
Zmlúv o programovom zaradeni a cene.
Pri odstúpeni Od Zmluvy O programovom zaradeni a cene zanikajú závazky z
nerealizovaných Zmlúv O programovom zaradení a cene. Nezanikajú však povinnosti
prevádzkovatel‘a o archivácii dokladov potrebných ku kontrole a na zaplatenie sankcii
podľa tejto dohody.
Ak pri kontrole prevádzkovateľ nepredloži doklady podľa ~ B týchto Obchodných
podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o., zavazuje sa zaplatiť distibútorovi
zmluvnú pokutu vo výške 10% zo skutočnej priemernej tržby za jedno predstavenie v
uplynulom roku v kine, minimálne však 166,- € za každé programované predstavenie, z
ktorého doklady neboli predložené v deň kontroly.
Ak distribútor zisti, že v kine prevádzkovatera vznikol nelegálny záznam filmu, vzniká
distribútorovi nárok na zmluvnú pokutu voči prevádzkovateľovi vo výške 3.319,40 €‚
pričom prevádzkovateľ je Zároveň povinný uhradiť distribůtorovi preukázaterne
vynaložené na zistenie tejto skutočnosti.
Prevádzkovatel‘ je oprávnený realizovat, zabezpečovať alebo podielať sa na reklamných,
marketingovaých, propagačných prezentačných a podobných akciách (cfalej en
„reklamné akcie“), ktoré sú akýmkoľvek spÓsobom spojené S filmom distribútora, len na
základe písomného súhlasu udeleného distribútorom vopred. Ak prevádzkovateľ tento
svoj záväzok poruší, vzniká distribůtorovi nárok na zmluvnú pokutu voči
prevádzkovateľovi vo výške 1.659,70 € Za každý Začatý týždeň reklamnej akcie v spojeni
s filmom distribútora.
Zaplatením úrokov z omeškania alebo zmluvnej pokuty nezaniká nárok distribútora voči
prevádzkovateľovi na náhradu spÓsobenej Škody.
511 Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme urýchlenia spracovania dát budú na úpravu
vzájomných zmluvných vzťahov, účtovných, daňových a mých dokladov použivať
unifikované formuláre distribútora, ktorými sú:
a) Evidenčný list prevádzkovatera kina
b) Zmluva O programovom zaradeni a cene
c) Výkaz hrubých tržieb prevádzkovateľa z filmov distribútora
d) Faktúra distribútora na úhradu požičovného
e) Záznam z kontroly kina
2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
vzniknutých na základe týchto Obchodných podmienok alebo jednotlivých Dohód
o programovom zaradeni a cene alebo súvisiacich s týmito Obchodnými podmienkami
alebo jednotlivými Dohodami o programovom zaradeni a cene, vrátane sporov o ich
platnosť, výklad a zánik zmluvného vzťahu, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom
konaní STALEMU ROZHODCOVSKÉMU SUDU pri IUDEX s.r.o., IČO: 36588 971,
zapísaná v Obchodnom registri Okresněho súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka Č. 16100N.
Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia stým, že
takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a závazné.
3) Za porušenie ustanoveni Dohody o programovom zaradeni a cene sa nepovažuje a
nevznikne právo na úhradu zmluvných pokút, ak pred terminom plnenia závazku sa
zmluvně strany dohodnú na zmene závazku plsomnou formou,
4) Ktorákorvek Zo zmluvných strán je oprávnená v lehote najneskÓr 30 dni pred premietanim
filmu jednostranným úkonom v písomnej forme bez uvedenia dóvodu odstúpiť od Dohody
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o programovom zaradeni a cene bez nároku druhej zmluvnej strany na sankcie za
riesplnenie tejto dohody.
~ 12— Účinnost‘
1) Tieto Obchodně podmienky SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. nadobúdajú
účinnosť dňom 01.02.2006 s výnimkou ust. ~4 ods.3 týchto Obchodných podmienok,
ktoré nadobúda účinnosť 1.6.2006.
2) Právne pomery, jestvujúce medzi distribútorom a prevádzkovateľom do dňa účinnosti
týchto Obchodných podmienok SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. sa spravujú
uzavretými Zmluvami O programovom zaradeni a cene a doterajšimi Obchodnými
podmienkami.
3) Spoločnosť SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. si vyhradzuje právo v pripade
potreby vykonať zmeny a dopinky týchto Obchodných podmienok SATURN
ENTERTAINMENT, spol. s ro., s ktorými oboznámi prevádzkovaterov včas pisomnou
formou.
V Bratislave dňa

~2.1f~7.

SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o.
Martin Hájek, konateľ spoločnosti
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V Poprade dňa
Mestská informačná kanceiária Poprad
Ing. Lucia Pitoňáková, riaditeľka MIK Poprad
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