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Zmluva o digitálnej distribúcii: 
 

 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

SPINAKER s.r.o.  
so sídlom: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava 

IČO: 44 313 519 

DIČ: 2022669440 

IČ DPH: SK2022669440 

Bankové spojenie: TATRA BANKA 2623180510/1100 

SWIFT: TATRSKBX 

zapísaný v: OR OS BA1, ODD. SRO, VL.Č. 61531/B 

zastúpený: konateľom Mariánom Šokym 

Telefón: +421 905 949 610 

Fax: + 421 2 58 24 73 59 

E-mail: marian@soky.sk 

(ďalej len Distribútor) 

 

a 

  

PUĽS (príspevková organizácia) 

so sídlom: Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

IČO: 42080649 

DIČ: 2022504594 

IČ DPH: - 

Platca DPH: neplatca 

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9373 

SWIFT: SPSRSKBA 

Zapísaná: v Registri organizácií ŠU SR pod č. 313-0713/21-20 

zastúpená Mgr. Jurajom Švantnerom 

Tel.: + 421 918 182 791 

Fax: - 

Email: manager@puls-slovakia.sk  

(ďalej iba dodávateľ) 

 

I. PREDMET ZMLUVY A OPRÁVNENIE NA POUŽITIE ZÁZNAMOV 

 

1.1. Dodávateľ prehlasuje, že je zo zákona alebo na základe zmlúv uzavretých s tretími osobami majiteľom 

práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovým záznamom a/alebo práva výrobcu zvukovo obrazového 

záznamu k zvukovo obrazovým záznamom špecifikovaným v prílohe tejto zmluvy a v prípadných ďalších 

prílohách uzatváraných v budúcnosti formou dodatku (ďalej len " Dodatky ") k tejto zmluve (ďalej spoločne 

len "Záznamy"). Dodávateľ ďalej prehlasuje, že mu patrí oprávnenie na užívanie všetkých umeleckých 

výkonov obsiahnutých v Záznamoch (ďalej len "Výkony"), a to aspoň v rozsahu, v ktorom poskytuje pre ich 

použitie oprávnenia touto zmluvou Distribútorovi. Dodávateľ ďalej prehlasuje, že mu prináleží oprávnenie k 

použitiu všetkých autorských diel a iných prípadných predmetov práv duševného vlastníctva, obsiahnutých v 

Záznamoch ( ďalej len "Diela"), a to aspoň v rozsahu, v ktorom poskytuje pre ich použitie oprávnenia touto 

zmluvou Distribútorovi. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na hudobné diela obsiahnuté v 

Záznamoch, ku ktorým majetkové práva autorské spravuje kolektívny správca SOZA - Slovenský Ochranný 

Zväz Autorský pre práva k dielam hudobným (ďalej len "SOZA") (ďalej len "Skladby"), avšak Dodávateľ 

garantuje, že ich zaradenie do Záznamov bolo oprávnené a neobmedzujúce ich použitia podľa tejto zmluvy. 

 

1.2. Dodávateľ touto zmluvou poskytuje Distribútorovi výhradné oprávnenie na distribúciu a predaj 

Záznamov, v nich obsiahnutých Výkonov aj Diel (licenčne a/alebo podlicenčne), a to spoločne aj jednotlivo 
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(ďalej len "Oprávnenie") prostredníctvom internetovej a mobilnej siete zmluvne ošetrených partnerov 

Distribútora uvedených v prílohe č.3 (ďalej "Digitálna distribúcia") a Distribútor sa zaväzuje zaplatiť 

Dodávateľovi za poskytnutie oprávnenia výnosy z digitálnej distribúcie Záznamov po odpočítaní marže 

distribútora. Dodávateľ prehlasuje, že pred poskytnutím Oprávnenie Distribútorovi neposkytol oprávnenie k 

digitálnej distribúcii Záznamov, Výkonov a Diel tretej osobe tak, že by sa prekrývalo s Oprávnením 

poskytovaným Distribútorovi podľa tejto zmluvy a neurobí tak po dobu platnosti tejto zmluvy. Dodávateľ 

poskytuje touto zmluvou Distribútorovi aj ďalšie súvisiace oprávnenia nižšie v zmluve špecifikované. 

 

1.3. Vo vzťahu k užitiu Skladieb sa dojednáva, že Distribútor buď sám získa oprávnenie na použitie Skladieb 

od SOZA a zaplatí za to SOZA licenčnú odmenu, alebo takéto oprávnenie (od SOZA alebo iného 

kolektívneho správcu autorských práv ku Skladbám) získa na svoj účet a na svoju zodpovednosť konečný 

užívateľ Záznamov resp. osoba, ktorej Distribútor poskytne podlicenciu k použitiu Záznamov pri realizácii 

digitálnej distribúcie podľa tejto zmluvy. 

 

1.4. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie distribúcie a predaja zvukových a obrazových Záznamov v 

elektronickej podobe prostredníctvom internetovej a mobilnej siete v zmluvnom teritóriu prostredníctvom 

Distribútora a jeho zmluvne ošetrených partnerov prevádzkujúcich platené hudobné služby. Konečnému 

zákazníkovi bude umožnené príslušný obsah zhliadnuť a / alebo vypočuť prostredníctvom príslušnej siete 

(streaming) alebo si zaobstarať rozmnoženinu na účely jej uloženia a reprodukcie vo vlastnom zariadení 

(download). Oprávnenie nie je obmedzené technologicky, počtom použitia a je udeľované na dobu trvania 

tejto zmluvy. Zmluvným teritóriom sa rozumie Svet. Distribútor je oprávnený poskytnúť nadobudnuté 

Oprávnenie úplne alebo čiastočne tretej osobe podlicenčnou zmluvou. 

 

1.5. Oprávnenie na digitálnu distribúciu Záznamov (vrátane výkonu a Diel) vymenovaných už v prílohe tejto 

zmluvy sú poskytované ku dňu uzavretia tejto zmluvy a Oprávnenie k digitálnej distribúcii Záznamov (vrátane 

výkonu a Diel) vymedzených niektorým z Dodatkov v budúcnosti sú poskytované ku dňu uzavretia 

príslušného Dodatku. Strany môžu Oprávnenie poskytované touto zmluvou rozšíriť v čase jej trvania formou 

Dodatku aj na ďalšie Záznamy (vrátane výkonu a Diel), pričom postačí stručné vymedzenie takých Záznamov 

nevzbudzujúce pochybnosti o určitosti vymedzenia a každý takýto Dodatok musí byť v písomnej podobe 

schválený oboma stranami a musí z neho plynúť, že účelom je digitálna distribúcia takých Záznamov. Na 

Záznamy vymedzenej každým takýmto Dodatkom sa v plnom rozsahu vzťahujú práva a povinnosti podľa tejto 

zmluvy vrátane dohôd bodu 2 a nasl. Prílohy tejto zmluvy. 

 

II . DODACIE PODMIENKY 

 

2.1. Dodávateľ je povinný dodať Distribútorovi v požadovanom formáte master Záznamu a grafické podklady 

v elektronickej podobe podľa špecifikácií v prílohe č.1. 

 

2.2. Kompletné informácie o novinkovom Diele, ktorú je dodávateľ povinný Distribútorovi poskytnúť, musí 

obsahovať: 

- katalógové číslo a identifikačné kódy jednotlivých skladieb tzv. ISRC kódy; 

-  ak Dodávateľ nemá možnosť uviesť vlastný identifikačný kód, Distribútor pridelí každej skladbe 

vlastný identifikačný kód 

-  názov, meno interpreta a autora Diela 

-  anotáciu k titulu 

-  požadovaný dátum vydania, najskôr však 7 dní po dodaní 

- prípadné špeciálne požiadavky na distribúciu titulu (vyradenie zmluvného partnera distribútora z 

distribúcie Diela, teritoriálne obmedzenie a pod.) 

-  informácie o marketingovej podpore titulu 

 

2.3. Náklady na dodanie mastera Distribútorovi nesie výhradne Dodávateľ. 

 

2.4. Distribútor nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo meniť Záznam, vrátane výkonu a 

Diel a zaväzuje sa nakladať so Záznamom podľa tejto zmluvy tak, aby zabezpečil primeranú ochranu pred 

akýmkoľvek neoprávneným zásahom do Záznamu. 

 

III. CENA A ODMENA 
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3.1. Za digitálnu distribúciu Záznamov si bude Distribútor účtovať 15 % zo všetkých čistých výnosov z 

distribúcie Záznamov na základe vyúčtovania agregátora, ku ktorej je oprávnený podľa tejto zmluvy. 

 

3.2. Distribútor je povinný platiť Dodávateľovi po dobu trvania tejto zmluvy výnosy vyplývajúce z 

poskytnutia všetkých povolení podľa tejto zmluvy. Výnosy sú splatné raz za 4 kalendárne mesiace, respektíve 

za obdobie 1.1. - 30.4 ., 1.5. - 31.8., 1.9. - 31.12. 

 

3.3. Distribútor doručí Dodávateľovi vyúčtovanie vždy do 60 dní od skončenia príslušného 4 mesačného 

obdobia. Podklady pre fakturáciu budú zasielané v tlačenej podobe na adresu: Puľs, Námestie legionárov 6, 

081 61 Prešov, alebo v elektronickej podobe na adresu: manager@puls-slovakia.sk.O prípadnej zmene adresy 

je Dodávateľ povinný Distribútora písomne informovať. Na základe doručeného vyúčtovania vystaví 

Dodávateľ alebo osoba k tomu Dodávateľom splnomocnená Distribútorovi na príjmy faktúru , ktorá bude mať 

splatnosť 30 kalendárnych dní. Splatnosťou sa myslí dátum pripísania čiastky na účet Dodávateľa. 

 

3.4 . V prípade, že výnos z digitálnej distribúcie po započítaní provízie Distribútora bude v danom 

zúčtovacom období nižšia ako 100 €, vyhradzuje si Distribútor právo previesť výnos do ďalšieho 

zúčtovacieho obdobia. 

 

3.5. Dodávateľ je oprávnený penalizovať Distribútora za omeškania s platbou vo výške 0,05 % z fakturovanej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

IV . ARCHIVÁCIA 

 

4.1. Distribútor bude Dielo archivovať v elektronickej podobe na vlastné náklady a zabezpečí jeho distribúciu 

prostredníctvom zmluvne viazaných partnerov. 

 

V . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

   

5.1. Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 3.12.2021 na dobu určitú do 31.1.2023. 

 

5.2. Táto zmluva môže byť menená alebo doplňovaná len písomnými Dodatkami (vrátane Dodatkov 

rozširujúcich okruh licencovaných Záznamov) podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

5.3. Ostatné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky v 

platnom znení. 

 

5.4. Obe zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné strany 

vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok. 

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa  3.12.2021            V Prešove dňa 3.12.2021 

 

 

 

Za Distribútora:                                                                          Za Dodávateľa: 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                                  -------------------------------------  

Spinaker 
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Príloha č. 1 

 
Špecifikácia formátov  

Cover: jpg, 1440 * 1440 pixelov (cover nesmie obsahovať internetovú adresu, emailovú adresu, čiarový 

kód, cenu, akúkoľvek informáciu týkajúcu sa vyslovene fyzického nosiča, časovo obmedzené informácie 

alebo akékoľvek zavádzajúce informácie, neslušné alebo explicitné materiály)  

Nahrávka: WAV, AIFF, FLAC, WMA (nekomprimovaný) 

 

 

 

 
 

 

Príloha č. 2 
Krstný list/Záznamy 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 
 

24/7 Musicshop 

7Digital 

Amazon DoD 

Amazon.com 

Amoeba Music 

Arvato Mobile 

Arvato Mobile (Zimbalam) 

Aspiro Music 

Audible.de 

Base Point Media 

Beatport 

Beatport (Zimbalam) 

Beezik 

Bibliomedia 

Bleep 

Bloom 

Boomkat 

Buongiorno Realtones 

Cellcastmedia 

Cellfish Media 

CristalZik 

Cubomusica 

Dada Subscription 

Dailymotion Off Content 

Dailymotion Video Cover 

Dailymotion Web Entertainment 

DanceMusicHub 
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Deezer 

Digimus 

Digiteka Official Content 

Digiteka Video Cover 

Digiteka Web Entertainment 

DJ Shop 

DJ Tunes (Believe) 

DJ Tunes (Zimbalam) 

Dream on Korea 

Drum&BassArena 

eMusic 

Flyzik.com 

Frémeaux & Associés 

Google Play Music 

Halidon 

Hardstyle 

HMV MP3 

Hungama 

I Feel Music 

ID&T Dance-Tunes 

IMI Mobile 

iMusica 

Inn Digital 

iPlay.pl 

iTunes 

iTunes Realtones 

Jamba 

Juno (Rap Reggae) 

Juno (Zimbalam) 

Juno Digital 

Kantar Media 

Last.fm 

Libri 

Millward Brown 

Mobivillage 

Mondadori 

Music Box 

Music Load 

Music Net / Medianet 

MusicMe 

Musiwave (Microsoft Zune/ XBox 
Music) 

Muve Music 

Muzu.tv Official Content 

Muzu.tv Web Entertainment 

My Clubbing Store 

MyVideo Official Content 

MyVideo Video Cover 

MyVideo Web Entertainment 
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Myxer 

Net-Music 

Omnifone 

One Italia Fulltrack 

One Italia Realtones 

OVI 

Phononet 

Pulselocker 

Qobuz 

RDIO 

RealNetworks 

Red Eye Records 

Rhapsody 

Satellite Records 

Shazam 

Simfy.com 

Songrila.com 

Soulseduction.com 

Spotify 

SSB Sound 

Starzik 

Stompy 

SynchTank 

The Eighth Note 

Thumbplay 

Trackitdown 

Traxsource 

TuuTuuTim 

Valleyarm 

VidZone 

VirginMega 

VivendiMe (Zaoza) 

Wasabeat 

WDA 

We7 

What People Play 

Yacast 

Yandex 

YouTube Audio FingerPrint 

YouTube FingerPrint Zimbalam 

YouTube Official Content 

YouTube Video Cover 

Youtube Web Entertainment 

Zero Inch 

Zik.ca 

Zvooq 

Zvooq (Zimbalam) 
 

 


