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Zmluva so štátom 2015  

Z M L U V A  
O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITI E 

uzatvorená v zmysle zák. č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) v znení neskoršíc h predpisov 
 

Zmluvné strany 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Sídlo:   Mlynská dolina, 845 45 Bratislava  
Štatutárny orgán:  Václav Mika, generálny riaditeľ 
IČO:   47 232 480  
DIČ:   2023169973 
IČ pre DPH:  SK2023169973 
Bankové spojenie:  xxxxxxxx, 
Číslo účtu:   xxxxxxxx  
Zápis:                                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vložka č.: 1922/B 
(ďalej len „RTVS“) 
 
a 
 
Milan Lasica  
Trvalý pobyt:   xxxxxxxx      
Rodné číslo:   xxxxxxxx 
DIČ:  1024741124 
IČ DPH:  SK 1024741124 
Bankové spojenie:  xxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxx  
(ďalej len „výkonný umelec“) 

 
uzatvárajú túto zmluvu : 

 
Čl. 1 

Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je podanie umeleckého výkonu 1) (ďalej len „výkon“) 
1.2 Výkonný umelec sa zaväzuje podať výkon: dramatický výkon pri výrobe relácie Dvojbodky 

Názov programu: nedeľný zábavník „Dvojbodky“ 
Kód programu: 215-2510-1004-0001 až 0008 v počte 8 

1.3 Výkon sa bude realizovať: 
deň: dvakrát mesa čne od 11.01.2015 do 31.05.2015 , čas: od 10:00 do 16:00,  
miesto: Bratislava – budova RTVS na Mýtnej 1 

1.4 Výkonný umelec vyhlasuje, že nie je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy práv v takom rozsahu, ktorý by ho 
obmedzoval v uzavretí tejto zmluvy, v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo, ktorý by spôsoboval, že 
RTVS je povinná plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia výkonu prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. 

 
Čl. 2 

Odmena  
2.1 RTVS a výkonný umelec sa dohodli na odmene:  

Kód honorárového sadzobníka: R601 (dramatický výkon) vo výške eur:  1.240,00 eur bez DPH za 8 častí (155,00 
eur bez DPH  za jednu časť), slovom: tisícdvestoštyridsa ť eur bez DPH za osem častí (stopä ťdesiatpä ť eur bez 
DPH za jednu časť). K uvedenej odmene bude výkonný umelec účtovať príslušnú DPH.  

Uvedená suma zahŕňa odmenu za podanie výkonu a odmenu za súhlas na použitie zaznamenaného výkonu 
na zvukovom zázname spôsobom a v rozsahu podľa tejto zmluvy (čl. 5 tejto zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli, že 
odmena za podanie výkonu je 50% a za udelenie licencie na jeho použitie je 50%. 

2.2 Výkonný umelec vystaví faktúru najneskôr k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bol výkon podaný. Splatnosť faktúry 
je 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že RTVS neuhradí faktúru v lehote splatnosti, výkonný umelec je 
oprávnený  uplatniť si  zákonný úrok z omeškania a to na základe samostatne vystavenej faktúry. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného právneho predpisu2), je RTVS oprávnená vrátiť ju na 
prepracovanie. Po dobu jej opravy neplynie lehota splatnosti a autor nie je oprávnený požadovať úrok z omeškania.  

 

                                                 
1)    § 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov --  

tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou alebo iným spôsobom. 
2)    Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
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2.3 Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu v celom rozsahu z dôvodov vyššej moci alebo z dôvodov uvedených v bode 2.4, 

patrí výkonnému umelcovi pomerná časť dohodnutej odmeny podľa toho, čo už z uzatvorenej  zmluvy splnil. 
2.4 V prípade, že výkonný umelec nedodrží povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy (príprava a podanie výkonu, 

nahrávanie/zaznamenávanie výkonu a pod.), RTVS je oprávnená za každé porušenie dohodnutú odmenu krátiť vo 
výške 30% zo sumy podľa bodu 2.1.  

 
Čl. 3 

Povinnosti výkonného umelca 
3.1 Výkonný umelec je povinný riadne sa na  výkon pripraviť a  podať ho s plnou zodpovednosťou tak,  aby zodpovedal 

jeho schopnostiam a možnostiam. Výkonný umelec je ďalej povinný  dodržiavať termíny podľa výrobného plánu RTVS, 
zúčastniť sa na skúškach v určených termínoch a pri nahrávaní / zaznamenávaní jeho výkonu rešpektovať požiadavky 
a pokyny režiséra. Výkonný umelec je povinný dokončiť svoj výkon, ku ktorému sa zmluvne zaviazal.  

3.2 Výkonný umelec sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné a interné  predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, s ktorými bude oboznámený, ako aj pokyny zamestnanca  RTVS povereného realizáciou programu. 

3.3 Výkonný umelec sa zaväzuje, že neuzavrie, po podpísaní tejto zmluvy, ďalšie záväzky, ktoré by mohli ohroziť podanie 
výkonu, ku ktorému sa zaviazal. 

3.4 Výkonný umelec vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu bránili v podaní 
výkonu podľa tejto zmluvy. 

3.5 Ak výkonný umelec nemôže podať výkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iných mimoriadne závažných dôvodov 
(napr. úraz, úmrtie v rodine), je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť  zamestnancovi RTVS, ktorý program 
realizuje, alebo ním poverenej osobe (asistent réžie) a riadne zdokladovať svoju neprítomnosť v čo najkratšej lehote. 
V takomto prípade odmena výkonnému umelcovi neprislúcha. RTVS nebude od výkonného umelca požadovať 
náhradu škody.  

 
Čl. 4 

Povinnosti a práva RTVS 
4.1 RTVS je povinná zabezpečiť výkonnému umelcovi vhodné podmienky (miesto na odpočinok, primerané osvetlenie) pri 

realizácii nahrávky (zaznamenávanie výkonu), vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, využitie jeho zmluvne 
dohodnutého pracovného času a zabezpečiť kvalitu zvukového záznamu.  

4.2 Ak bude výkonný umelec podávať výkon mimo sídla RTVS, či nahrávacieho štúdia, je RTVS povinná mu oznámiť pod-
mienky, za ktorých sa má výkon uskutočniť (doprava, ubytovanie, cestovné, ubytovacie výdavky a pod.).  

4.3 Ak RTVS z mimoriadnych dôvodov nebude môcť niektorý z určených termínov dodržať, je možné po dohode 
s výkonným umelcom zmeniť čas podania výkonu na iný termín, pričom výkonnému umelcovi nevzniká nárok na 
zvýšenie odmeny. Zmena termínu výkonu musí byť oznámená výkonnému umelcovi v dostatočnom časovom predstihu. 

4.4 Ak RTVS nemôže program, ktorého súčasťou je výkon podľa tejto zmluvy dokončiť v termíne uvedenom v zmluve, je 
povinná túto skutočnosť pred ukončením platnosti tejto zmluvy oznámiť výkonnému umelcovi s tým,  že nové 
podmienky na dokončenie výkonu s ním dohodne v dodatku k tejto zmluve. RTVS bude rešpektovať všetky záväzky 
výkonného umelca voči tretím osobám.  

 Ak výkonný umelec poruší niektorú z  povinností podľa bodov 3.1 až 3.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť  RTVS 
zmluvnú pokutu vo výške 50%  z dohodnutej sumy bez DPH . Zaplatenie zmluvnej pokuty si RTVS  uplatní faktúrou  
so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

4.5 RTVS je povinná z vyplatenej odmeny poukázať príspevok podľa osobitného právneho predpisu.3)  
4.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že RTVS použila na výrobu programu finančné prostriedky na základe  Zmluvy so 

štátom, Zmluva č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho 
vysielania na roky 2013-2017 a jej príslušného Dodatku pre rok 2015. 
 

Čl. 5 
Licencia 

5.1 Touto zmluvou udeľuje výkonný umelec RTVS licenciu na všetky spôsoby použitia umeleckého výkonu, najmä na:  
5.1.1 zaznamenanie  jeho výkonu a výrobu záznamu jeho výkonu (ďalej len „záznam výkonu“) vlastnými 

prostriedkami RTVS alebo tretími subjektmi, 
5.1.2 vyhotovenie rozmnoženín záznamu výkonu a/alebo rozširovanie  rozmnoženín záznamu výkonu nájmom, 

vypožičiavaním a/alebo predajom alebo inou formou prevodu vlastníckych práv;   
5.1.3 verejný prenos vysielaním (terestriálnym, satelitným, káblovú retransmisiu) a sprístupnenie záznamu výkonu 

verejnosti prostredníctvom siete internet (napr. podcasting, streaming on demand a pod.),  ako aj 
sprístupňovanie archívnych programov RTVS verejnosti prostredníctvom siete internet (napr. downloading 
on demand a pod.), resp. iných v súčasnosti  známych komunikačných sietí (technológií), 

5.1.4 použitie záznamu výkonu pri  výrobe programov vyrábaných RTVS vlastnými technickými prostriedkami, 
vo vlastnej réžii a pre vlastné vysielanie vrátane  výroby upútaviek (odvodená tvorba) a na použitie takto 
vzniknutých derivátov záznamu výkonu (ich častí) spôsobmi podľa bodov 5.1.3 a/alebo 5.1.4, 

                                                 
3)    Zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.  

  



Zmluva číslo: ZM1001726 

 3

 
 

5.1.5 nekomerčné  použitie záznamu výkonu medzinárodnými verejnoprávnymi rozhlasovými spoločnosťami v rámci 
medzinárodnej výmeny členov European Broadcasting Union (EBU) spôsobmi podľa bodov  5.1.1 a/alebo 
5.1.4, 

5.2 Výkonný umelec udeľuje súhlas na poskytnutie licencie podľa bodu 5.1 tretej osobe formou udelenia sublicencie alebo 
postúpenia licencie, a to  vcelku alebo v rozsahu jednotlivých licenčných oprávnení (ich častí). 

5.3 Licenciu podľa bodu 5.1 poskytuje výkonný umelec RTVS ako výhradnú bez teritoriálneho, časového a vecného 
 obmedzenia. 

Čl. 6 
Skon čenie platnosti zmluvy 

6.1  Platnosť zmluvy končí:  
6.1.1 uplynutím trvania majetkových práv výkonného umelca k zaznamenanému výkonu a  v časti záväzku 

výkonného umelca podať výkon, splnením tohto záväzku,   
6.1.2 dohodou, 
6.1.3 odstúpením od zmluvy. 

6.2. RTVS je oprávnená od zmluvy odstúpiť: 
6.2.1  ak má výkon nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa mohol použiť na účel dohodnutý v zmluve,  
6.2.2  ak pred termínom podania výkonu je zrejmé, že výkon nebude podaný v dohodnutom termíne, 
6.2.3  ak sú nedostatky odstrániteľné, ale  výkonný umelec nedostatky neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu RTVS 

na tento účel  poskytla. RTVS neposkytne výkonnému umelcovi dodatočnú lehotu, ak vyplýva zo zmluvy alebo 
povahy veci, že RTVS nemôže mať na oneskorenom  plnení záujem; v uvedenom prípade  nemá výkonný 
umelec nárok na vyplatenie odmeny podľa čl. 2 tejto zmluvy. 

6.2.4  bez uvedenia dôvodu; ak nedôjde po uzavretí zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane RTVS (okrem     
           dôvodov vyššej moci) k realizácii podania umeleckého výkonu, je výkonný umelec oprávnený požadovať  
           zmluvnú pokutu vo výške: 

6.2.4.1 V prípade písomného oznámenia v termíne 7 kalendárnych dní pred podaním umeleckého výkonu  vo 
výške 30% z dohodnutej odmeny. 

6.2.4.2 V prípade písomného oznámenia v deň podania umeleckého výkonu prináleží výkonnému umelcovi  
vo výške 50% z dohodnutej odmeny. 

6.2.5 ak nastanú skutočnosti podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. 
6.3 Právne účinky odstúpenia od zmluvy (jej časti), nastávajú nasledujúcim dňom po doručení oznámenia  o odstúpení 

výkonnému umelcovi. 
6.4 V prípade, že výkonný umelec poruší zmluvu bez uvedenia dôvodu alebo nepodá výkon v dohodnutej lehote z vlastnej 

viny, RTVS má právo odstúpiť od zmluvy a žiadať od výkonného umelca náhradu škody v plnej výške a zmluvnú 
pokutu vo výške 50 % z dohodnutej odmeny. 

6.5 Výkonný umelec môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že RTVS nedodrží termíny nahrávania / zaznamenávania výkonu 
a zmluvné strany sa nedohodnú inak. V takomto prípade má výkonný umelec nárok požadovať náhradu škody, ktorá 
mu v dôsledku odstúpenia od zmluvy vznikla. 

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia  
7.1 Výkonný umelec súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol RTVS.4)Tento súhlas platí výhradne 

pre spracúvanie osobných údajov na účely tejto zmluvy a len počas doby jej trvania. 
7.2 Vo veciach osobitne neupravených v tejto zmluve platia ustanovenia Autorského zákona, Občianskeho zákonníka 

a súvisiacich predpisov.  
7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden 

rovnopis.  
7.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich 

vzájomné právne vzťahy vzniknuté z plnenia predmetu zmluvy v období od 2.11.2014 do dňa účinnosti tejto zmluvy 
primerane spravujú ustanoveniami tejto zmluvy. 

 
V Bratislave, dňa  .......................... V Bratislave, dňa .......................... 
 
 

   
Milan Lasica 

výkonný umelec 
 

 Václav Mika   
generálny riaditeľ 

Rozhlas a televízia Slovenska 

 

                                                 
4) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 


