
CEZ ÚV SR: 255/2022 

 

ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIOVIZUÁLNEHO UMELECKÉHO DIELA,  

DOKUMENTÁRNEHO FILMU S PRACOVNÝM NÁZVOM „Nájsť si svoje miesto“, 

A O UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 až § 70 a § 91 zákona 

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

IČO:    00 151 513 

DIČ:    2020845057 

v mene ktorého koná:  Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

kontaktná osoba:   

telefón:    

e-mail:     

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:                               „OKNO obč. z.“ 

sídlo:        Humenské nám. 3168/7, 851 07 Bratislava 

IČO:        36 070 858  

DIČ:         

IČ DPH:                                     nie je platcom DPH 

registrované v: Register mimovládnych neziskových organizácií pod  

    č.  VVS/1-900/90-19158 

v mene ktorého koná:      Mgr. Jozef Banyák, predseda  

bankové spojenie:      Všeobecná úverová banka, a. s 

IBAN:        SK96 0200 0000 0028 6831 3051 

kontaktná osoba:        

telefón:         

e-mail:          

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
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(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako 

„zmluvné strany“)  

 

 

Preambula 

 

Objednávateľ plní osobitné úlohy v procese k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov 

do roku 2030. V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z uvedenej oblasti ako aj medzinárodno – 

právnych záväzkov k Medzinárodnému dňu Rómov, sa objednávateľ dohodol so zhotoviteľom 

na výrobe audiovizuálneho diela (ďalej len „AVD“) - dokumentárneho filmu  s pracovným 

názvom   „Nájsť si svoje miesto“,   ktorého cieľom ako diela a budúceho programu vo verejnom 

záujme, šíreného najmä televíznym vysielaním, je propagácia cieľov Stratégie rovnosti, 

inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.  AVD vo forme štvorportrétu má verejnosť 

informovať o príkladoch dobrej praxe a významných súčasných predstaviteľoch Rómov 

zasadzujúcich sa za úspešný proces integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Účelom 

tejto zmluvy je zhotovenie AVD spĺňajúceho umelecké, informačné a technické podmienky, 

potrebné pre plnenie osobitnej úlohy objednávateľa. Zhotoviteľ v rámci postupov podľa § 5 

ods. 4 písm. a), § 10 ods. 2 a § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) predložil 

ponuku na základe výzvy objednávateľa, splnil všetky kritéria výzvy, a predložil všetky 

príslušné vyhlásenia budúcich autorov/spoluautorov AVD podľa § 18, § 19, § 65 až § 68 zákona 

č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský 

zákon“), z ktorých vyplýva, že bude vykonávať do budúcnosti všetky majetkové práva umelcov 

k AVD, a že disponuje súhlasom autorov/spoluautorov na budúce zverejnenie AVD 

a uvádzanie AVD na verejnosti, ktorý sa vzťahuje aj na objednávateľa. Objednávateľ 

a zhotoviteľ preto dospeli k záveru, že sú splnené všetky podmienky pre uzatvorenie 

zmluvného vzťahu na výrobu AVD. 

 

I. ČASŤ 

ZMLUVA O VYTVORENÍ AVD 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie AVD podľa § 82 Autorského zákona a záväzok 

objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo uvedenú v čl. V tretej časti tejto zmluvy. 

Na autorstvo k AVD sa vzťahujú ustanovenia § 83 Autorského zákona. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobne a vo vlastnom mene pre objednávateľa, ktorý je iniciátorom 

AVD podľa § 84 ods. 1 Autorského zákona, v súlade s predloženou ponukou, vytvoriť 

AVD v minimálnej dĺžke stopáže 26 minút. 

3. Obsahom AVD bude sprístupnenie a šírenie pravdivých informácií verejnosti 

a) o príkladoch dobrej praxe vo formáte štvorportrétu významných mladých rómskych 

osobností, 

b) o vplyvu týchto osobností na proces sebauvedomovania Rómov, 

c) zakladajúcich podmienky pre odozvy pozitívneho vnímania Rómov, 
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v súlade s cieľmi Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

a záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv. 

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ použije AVD aj na verejné vykonanie, 

vysielanie a na plnenie úloh, ktoré vyplývajú z jeho postavenia. 

 

Článok II  

Vyhotovenie AVD, čas plnenia a odovzdania AVD 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že AVD vytvorí vo formáte VIDEO HD podľa technických 

podmienok spoločnosti Media RTVS s. r. o. pre organizačnú zložku Slovenská televízia, 

časti A. platných od 1. januára 2022, uverejnených na webovom sídle Rozhlasu a televízie 

Slovenska (ďalej len „RTVS“), na elektronickej adrese 

https://www.rtvs.org/media/a542/file/item/sk/0002/technicke podmienky 2022 media rt

vs.9ajd.pdf  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výrobe AVD bude spolupracovať s objednávateľom 

s cieľom naplnenia zámeru AVD uvedenom v čl. I ods. 3 tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s preambulou a čl. I ods. 3 tejto zmluvy, predloží scenár 

AVD objednávateľovi do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na schválenie. 

Schválenie scenára, prípadne pripomienky k scenáru oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 

do 7. dní od odovzdania scenára. V prípade neschválenia scenára alebo neakceptovania 

a nezapracovania pripomienok objednávateľa k scenáru sa zmluvné strany dohodli, že 

z tejto zmluvy nevznikajú žiadne záväzky. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokončené AVD poskytne objednávateľovi na kontrolnú 

projekciu najneskôr do 25.03.2022, v mieste sídla objednávateľa, alebo na iné miesto 

určené objednávateľom. Kontrolná projekcia sa uskutoční za prítomnosti odborníkov 

vybratých objednávateľom, prizvaných osôb z RTVS, za účelom posúdenia všetkých 

vlastností AVD, vrátane spôsobilosti jeho technických kvalitatívnych parametrov podľa 

ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, na verejné vykonanie a vysielanie. Z kontrolnej projekcie 

bude vyhotovená zápisnica, ktorej súčasťou, v prípade akceptácie vlastností AVD, bude aj 

potvrdenie o odovzdaní a prevzatí AVD. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať posúdenie 

AVD obsiahnuté v zápisnici z kontrolnej projekcie.  

5. Ak objednávateľ pri vykonaní kontrolnej projekcie zistí chyby, nedostatky,  alebo si uplatní 

opodstatnené výhrady k obsahu AVD, ktoré bránia použitiu AVD na účel uvedený v čl. 

I ods. 3 tejto zmluvy, zhotoviteľ vykoná bezodkladne potrebnú nápravu. Termín na 

odovzdanie AVD si dohodnú zmluvné strany tak, aby AVD mohlo byť zaradené do 

vysielania, ako program vo verejnom záujme, na programovom okruhu RTVS dňa 

07.04.2022. 

6. Odovzdaním AVD, nosiča na ktorom je AVD zaznamenané, dochádza k prechodu 

vlastníckeho práva k AVD na objednávateľa. Týmto momentom nadobúda objednávateľ 

právo použiť AVD. AVD vo dvoch vyhotoveniach bude odovzdané na dvoch nosičoch 

(originál a rozmnoženina AVD). 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade technických vád na nosiči AVD na žiadosť 

objednávateľa zhotoví rozmnoženinu AVD, svojimi parametrami spĺňajúcu parametre 

podľa odseku 1 tohto článku tejto zmluvy. V prípade jej zhotovenia, sa zhotoviteľ zaväzuje, 
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že nevykoná žiadne zmeny v AVD, ktoré by odsúhlasené AVD akýmkoľvek spôsobom 

menilo. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že AVD, vzhľadom na jeho určenie programu vo verejnom záujme, 

nebude obsahovať žiadne komerčné prvky, a že odovzdá AVD objednávateľovi bez 

právnych vád. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po odovzdaní nosiča na ktorom je AVD zaznamenané, 

nevykoná bez súhlasu zhotoviteľa v AVD žiadne zmeny, ktoré by boli v rozpore 

s ustanoveniami tejto zmluvy.  

10. Zhotoviteľ odovzdá AVD objednávateľovi ako dielo zapísané do zoznamu slovenských 

audiovizuálnych diel vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 

11. Zhotoviteľ určí vekovú vhodnosť AVD podľa jednotného systému označovania, súčasne 

sa zaväzuje, že AVD vytvorí tak, aby nebolo prístupné len dospelým. 

12. Zhotoviteľ v súlade  s § 4  a § 12 až 14 zákona č.40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 40/2015 Z. 

z.“) označí AVD povinnými údajmi, a na každom jednotlivom nosiči AVD uvedie, povinné 

údaje. 

13. Zhotoviteľ v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami podľa § 36 zákona č. 40/2015     

Z. z. odovzdá do bezodplatného depozitu Slovenskému filmovému ústavu AVD na 

originálnom nosiči vrátane sprievodného materiálu a to najneskôr do 30 dní odo dňa jeho 

prvého uvedenia na verejnosti, bez ohľadu na postavenie RTVS ako zákonného depozitára, 

čím súčasne zabezpečí aj akvizičnú činnosť Slovenského filmového ústavu, vzhľadom na 

právne vlastnosti AVD ako audiovizuálie vyrobenej za verejné prostriedky.  

14. Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne odbornú spoluprácu v prípade vzniku 

potreby zaznamenania AVD na inom nosiči a pri vyhotovovaní rozmnožením AVD. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 

trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho prípadní subdodávatelia v zmysle 

§ 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, 

ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ 

je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.  

 

Článok III 

Podmienky tvorby AVD 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že AVD na objednávku vytvorí sám, a ak použije  spoluautorov 

AVD bude zamestnanecké dielo, v regulácií § 82 až 84, § 90 až 92 Autorského zákona. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) pri tvorbe AVD konať s primeranou odbornou starostlivosťou,  

b) oznámiť objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné 

plnenie predmetu tejto zmluvy, 

c) spolupracovať s objednávateľom, ako aj ďalšími osobami zabezpečujúcimi verejné 

vykonanie AVD a vysielanie AVD, 
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d) pri verejnom vykonávaní AVD a/alebo vysielaní AVD zabezpečiť v prípade potreby 

dozor spoluautorov, 

e) pri výrobe AVD postupovať na základe § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a 

pri zadávaní zákaziek dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti, a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na zhotovenie 

AVD boli primerané jeho kvalite a cene. 

3. Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že pre výrobu AVD je potrebné využitie iného diela – diela iného 

autora, vyžiada si na jeho použitie súhlas objednávateľa. V prípade odsúhlasenia použitia 

diela iného autora sa zhotoviteľ zaväzuje vysporiadať príslušné práva v súlade s Autorským 

zákonom. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že náklady na výrobu AVD nepresiahnu cenu za dielo v 

zmysle tejto zmluvy, a pre prípad, že takáto skutočnosť nastane, jej vysporiadanie 

zabezpečí na vlastný účet a vo vlastnom mene. 

 

II. ČASŤ 

LICENČNÁ ZMLUVA 

 

Článok IV 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa udeliť objednávateľovi súhlas na použitie  

AVD (ďalej len „licencia“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi odmenu podľa  

článku V tretej časti  tejto zmluvy, a to za podmienok ustanovených v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že majetkové práva autora/spoluautorov k zamestnaneckému 

dielu/spoločnému dielu – AVD v regulácií § 90 a § 92 Autorského zákona, vo forme 

výhradnej licencie, vykonáva vo svojom mene a na svoj účet, a že na postúpenie 

majetkových práv autorov/spoluautorov pre udelenie licencie disponuje ich súhlasom, na 

základe uzavretých zmlúv podľa autorského zákona. Súčasne zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho 

vyhlásenie o AVD a uvedených skutočnostiach je pravdivé. 

3. Zhotoviteľ, ako výhradný výrobca AVD vykonávajúci majetkové práva prípadných 

spoluautorov/zamestnancov v súlade s § 86 ods. 1, a 2 Autorského zákona a § 70 ods. 1 a 2 

Autorského zákona a § 117a § 118 Autorského zákona touto zmluvou dáva 

objednávateľovi  výhradný súhlas (výhradnú licenciu) na nasledujúce spôsoby použitia 

AVD:  

a) zaznamenanie AVD na akýkoľvek technický nosič a akýmkoľvek spôsobom v čase 

uzavretia tejto zmluvy známym, aj keď takýto spôsob bude používaný až v budúcnosti,  

a na vyhotovenie rozmnoženín AVD,  

b) verejný prenos AVD a/alebo rozmnoženiny AVD podľa § 27 ods. 1 a 2 Autorského 

zákona akýmkoľvek spôsobom v čase uzavretia tejto zmluvy známym, aj keď takýto 

spôsob bude používaný až v budúcnosti (vrátane vysielania, vysielania internetom, 

káblovej retransmisie a sprístupňovania AVD a jeho rozmnoženiny verejnosti), 

verejné rozširovanie originálu AVD alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou 

formou prevodu vlastníckeho práva,  
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c) verejné rozširovanie originálu AVD alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo 

vypožičiavaním; tým nie je dotknuté právo na primeranú odmenu podľa § 19 ods. 3,   

§ 65, § 69 ods. 1 a 4  Autorského zákona, 

d) verejné vykonanie AVD a/alebo jeho rozmnoženiny,  

e) adaptáciu, preklad alebo iné spracovanie AVD,  použitie časti pre potreby vytvorenia 

inej zložky programovej služby vysielateľa (predovšetkým upútavky),  úpravu AVD 

dabingom a/alebo titulkami,  

f) použitie AVD v znení pôvodnom, dabovanom i opatrenom titulkami,  

g) použitie fotografií vyhotovených v súvislosti s výrobou a s vyhotovovaním prvotného 

záznamu AVD,  

h) postúpenie získanej licencie na tretie osoby a/alebo poskytnutie sublicencie, a to              

v celku alebo po častiach, neobmedzene alebo v obmedzenom rozsahu, 

i) vysielanie AVD podľa § 28 a § 118 ods. 3 písm. d) Autorského zákona, 

j) retransmisiu AVD podľa § 29 Autorského zákona, 

k) sprístupňovanie AVD verejnosti podľa § 118 ods. 3 písm. e) Autorského zákona. 

4. Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje licenciu objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu 

(pokiaľ ide o územie i počet použití ) a na celú dobu trvania majetkových práv autorov, 

spoluautorov, výrobcu, ako aj práv výkonných umelcov prípadne účinkujúcich v AVD, 

podľa § 20, § 21 ods. 1 a 2 , § 22  ods. 1 a 2, § 32 ods. 1, § 120, § 122,  § 97 ods. 1 až 3 a 

§ 98 ods. 1 Autorského zákona. 

5. Zhotoviteľ udeľuje podľa § 72 Autorského zákona, za použitia § 60 až 65 Autorského 

zákona, súhlas udelenia sublicencie na použitie AVD a umeleckých výkonov v ňom 

obsiahnutých, v súlade s odsekom 2 tohto článku tejto zmluvy objednávateľovi, vrátane jej 

dispozície  pre tretie osoby v celom rozsahu ods. 2 až 4 tohto článku tejto zmluvy. 

6. Majetkové práva  zhotoviteľa a zamestnancov zhotoviteľa – spoluautorov, rovnako ako aj 

výkonných umelcov prípadne účinkujúcich v AVD  zanikajú prvým prevodom 

vlastníckeho práva k originálu záznamu AVD, alebo k jeho rozmnoženine na území 

členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore, a to pre originál záznamu AVD,  a všetky jeho rozmnoženiny, 

ktoré boli predmetom prevodu vlastníckeho práva, ako aj pre samotné AVD. 

7. Zhotoviteľ aj v mene spoluautorov udeľuje objednávateľovi súhlas aby zasahoval do 

výroby AVD, ako aj umeleckých výkonov v AVD a aj do budúceho diela spôsobom, ktorý 

je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých použitie prichádza do 

úvahy, a ktorý nemožno považovať za hanlivé nakladanie s AVD, predovšetkým súhlasí, 

aby zhotoviteľ AVD použil AVD s cieľom tvorby upútaviek a podobne, pri rešpektovaní 

práv spoluautorov AVD. 

8. Ak vzniknú pochybnosti o tom, ku ktorým jednotlivým spôsobom použitia sa licencia       

poskytuje, má sa za to, že licencia bola poskytnutá na také spôsoby použitia a v takom 

rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia zmluvy 

a postavenie objednávateľa, ako aj postavenie zhotoviteľa AVD ako výrobcu diela aj 

výrobcu zvukovo-obrazového záznamu. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť inej osobe súhlas na akékoľvek použitie AVD, literárneho 

scenára AVD, réžie AVD, hudobnej dramaturgie AVD,  a ďalších umeleckých výkonov, 

vytvorených na základe tejto zmluvy, rovnako sa zaväzuje, že sám nepoužije AVD, 
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literárny scenár AVD, réžiu AVD, hudobnú dramaturgiu AVD a umelecké výkony 

vytvorené pri výrobe iného AVD alebo diela, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rovnakom rozsahu disponuje uvedeným 

záväzkom autora /spoluautorov AVD, ak ich použil. 

10. Zhotoviteľ AVD vo vzťahu k objednávateľovi udeľuje uvedenú licenciu a 

súhlas sublicencie, vedomý si skutočnosti, že pri verejnom vykonávaní AVD prípadne 

vysielaní AVD výrobcom obrazovo - zvukového záznamu vznikajú tretím osobám 

majetkové práva, upravené v § 118, § 122  Autorského zákona pre výrobcu obrazovo – 

zvukového záznamu, a  v § 124 a 125 Autorského zákona pre vysielateľa. 

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rámci zhotoveného AVD, a rovnako u autorov/spoluautorov 

bola vylúčená kolektívna správa práv podľa § 164 ods. 5 Autorského zákona, a že 

objednávateľ nebude musieť plniť povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany 

prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon 

kolektívnej správy vo vymedzenom odbore použitia predmetov ochrany. Zhotoviteľ si je 

vedomý, že práva uvedené v § 146 ods. 2 Autorského zákona sú súčasťou udelenej licencie 

s právom sublicencie. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje v AVD označiť výkonných umelcov aj spoluautorov v súlade              

s   § 13 ods. 2, 18 ods. 2 písm. b), § 117 a § 123 Autorského zákona. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ochranu autorských práv iných osôb a práv iných 

výkonných umelcov, vyplývajúcich z autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako aj osobnostných práv ustanovených v § 11 až 16 Občianskeho 

zákonníka, a v rámci udelenia licencie a sublicencie prehlasuje, že si nie je vedomý 

žiadnych skutočností, brániacich udeleniu licencie alebo sublicencie. 

14. Zhotoviteľ pri vyhotovení AVD vysporiada všetky nároky nositeľov autorských práv, práv 

výkonných umelcov, ako aj práv iných osôb tak, aby v momente odovzdania AVD mohol 

objednávateľ AVD použiť podľa odsekov 3 a 4 článku I tejto zmluvy. 

15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri udelení licencie zabezpečil právny stav, na základe ktorého je 

objednávateľ jedinou oprávnenou osobou rozhodovať o použití AVD v rozsahu udelenej 

licencie.  

 

 

III. ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

k zmluve o vytvorení AVD a licenčnej zmluve 

 

Článok V 

Cena za dielo a udelenie licencie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednorazová cena za zhotovenie AVD a udelenie licencie 

a sublicencie, vrátane odmeny pokrývajúcej všetky tituly podľa § 19 ods. 3 Autorského 

zákona a  § 99 ods. 1 a § 119 Autorského zákona je stanovená na základe výsledku 

verejného obstarávania v sume 8.600,00 EUR (slovom: osemtisícšesto eur) (ďalej len 

„cena za dielo“), splatná najneskôr do 30 dní po odovzdaní a schválení AVD, a po 
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odovzdaní všetkých potrebných dokladov, bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa 

uvedený       v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v cene za dielo sú obsiahnuté aj všetky náklady 

zhotoviteľa, autorov/spoluautorov súvisiace a/alebo potrebné  na zhotovenie AVD, akými 

sú napríklad doprava, ubytovanie, strava a podobne. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou ceny za dielo je aj príspevok vo výške 2 % podľa 

§ 5 ods. 1 zákona č. 13/1993 Zb. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov, 

ktorý objednávateľ zrazí a odvedie príslušným fondom. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa môže 

poskytnúť zálohu až do výšky 30 % z ceny za dielo, bezhotovostným prevodom na účet 

zhotoviteľa uvedený na prvej strane tejto zmluvy uskutočneným v lehote do 14 dní od 

doručenia žiadosti o poskytnutie zálohy za podmienky odsúhlasenia tejto žiadosti 

a schváleného scenára. Suma poskytnutej zálohy bude odpočítaná pri úhrade podľa odseku 

1 tohto článku tejto zmluvy z ceny za dielo. 

5. Objednávateľ vykoná úhradu podľa ods. 1 a 3  tohto článku tejto zmluvy len v súlade s        

§ 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak vynaložené náklady budú 

primerané kvalite AVD, umeleckých výkonov v ňom obsiahnutých a prevádzaných 

majetkových práv. 

6. Zmluvné strany si poskytnú vzájomnú súčinnosť pri predkladaní listinných a účtovných 

dokladov, súvisiacich s plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vrátane 

povinnosti objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, ďalej pri vypracovaní 

protokolov o vykonaní a odovzdaní AVD a umeleckých výkonov vlastných ako aj výkonov 

a umeleckých výkonov iných osôb. V rámci uvedenej súčinnosti zhotoviteľ osobitne 

poskytne; 

a) všetky potrebné podklady vzťahujúce sa na poskytnuté umelecké výkony v AVD, a 

výkony iných osôb vrátane preukázania splnenia podmienok ochrany ich majetkových 

a osobnostných práv, 

b) všetky podklady o uzavretom zmluvnom vzťahu medzi zhotoviteľom a príslušnou 

organizáciou ochrany kolektívnych práv, ak takéto skutočnosti zakladajúce vznik 

tohto vzťahu pri zhotovení AVD vznikli, a zoznam hudobných diel v AVD použitých 

(hudobná zostava), obsahujúci názov každej použitej sklady, mena a priezviska 

autorov hudby a textu, mena prekladateľov textov, mena a priezviska výkonných 

umelcov, názvy použitých umeleckých diel, súborov, druhy výkonov,  

c) listinné a účtovné doklady vzniknuté z právnych vzťahov pri výrobe AVD, ktoré sú 

významnými skutočnosťami pre výkon práv a povinností objednávateľa vyplývajúcich 

z tejto zmluvy a pre dodržanie povinností vyplývajúcich so zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Uvedené podklady a doklady odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní AVD, 

nosiča na ktorom je AVD zaznamenané, ak sa zhotoviteľ a objednávateľ nedohodnú inak. 

 

Článok VI 

Trvanie zmluvy a jej zánik 
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1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 

vysporiadania všetkých vzájomných záväzkov zmluvných strán. Zánik tejto zmluvy nemá 

vplyv na trvanie udelených práv vyplývajúcich z licencie  a sublicencie udelenej v tejto 

zmluve. 

2. Záväzky zmluvných strán z tejto zmluvy zanikajú vznikom a odovzdaním AVD, vrátane 

príslušnej dokumentácie uvedenej v čl. V ods. 6 tejto zmluvy, a splnením si všetkých 

povinností a podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

3. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  

c) odstúpením od zmluvy. 

4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvnej povinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej 

povinnosti považujú: 

a) porušenie zmluvných povinností uvedených v čl. I ods. 2 a 3,  čl. II a čl. III tejto 

zmluvy, 

b) ak má AVD neodstrániteľné vady,  

c) ak má AVD odstrániteľné vady, ale zhotoviteľ ich neodstráni v primeranej lehote, 

ktorú mu objednávateľ na tento účel poskytol, 

d) ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že zhotoviteľ nezhotoví AVD riadne a 

včas, 

e) ak objednávateľ alebo RTVS neschváli AVD na jeho vysielanie ako programu 

vysielaného vo verejnom záujme pri opakovanej kontrolnej projekcii, alebo pre jeho 

nesúlad s poslaním RTVS, 

Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa na odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu §  73 

Autorského zákona do troch rokov od udelenia licencie. 

5. Zmluvná strana je povinná odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, ako sa 

dozvedela o skutočnostiach zakladajúcich odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 

musí mať písomnú firmu, a doručuje sa druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v 

záhlaví tejto zmluvy.  

6. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od 

zmluvy, ak strana, ktorá je v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnej 

výzve. To isté platí, ak strana ktorá spôsobila vznik protiprávneho stavu tento stav 

neodstráni ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve. 

7. Ak nevhodné pokyny objednávateľa prekážajú zhotoveniu AVD, zhotoviteľ je povinný 

písomne bez zbytočného odkladu objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť. Ak pokyn 

zhotoviteľa vytvára zásadnú prekážku pre dokončenie AVD, zhotoviteľ je oprávnený prácu 

na AVD prerušiť. V prípade oznámenia objednávateľa, že trvá na svojich pokynoch, je 

zhotoviteľ povinný pokračovať vo výrobe AVD. Doba, po ktorú zhotoviteľ prerušil výrobu 

AVD podľa predchádzajúcej vety, predlžuje ustanovený deň odovzdania diela v čl. II ods. 

4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady AVD spôsobené nevhodnými pokynmi 
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objednávateľa, na ktoré objednávateľa riadne v písomnej forme upozornil, a na ktorých 

objednávateľ napriek upozorneniu trval. 

8. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane, 

okrem prípadov vyššej moci.  

9. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odovzdať objednávateľovi AVD 

riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny za dielo za každý deň omeškania. 

Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť do troch dní od doručenia vyúčtovania 

zmluvnej pokuty objednávateľom. Pokiaľ zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí v lehote, 

objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať sumu zmluvnej 

pokuty voči pohľadávke zhotoviteľa, vyplývajúcej z tejto zmluvy tak, že poukáže cenu za  

AVD zhotoviteľovi zníženú o sumu zmluvnej pokuty. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že AVD nebude obsahovať žiadne skutočnosti, ktoré sú 

z dôvodov ochrany osobnosti, ľudskej dôstojnosti, ochrany maloletých, alebo ochrany 

iných dôležitých záujmov zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 

zákona č. 195/2000 Z. z. o elektronických komunikáciách, alebo iným všeobecne 

záväzným právnym predpisom, zakázané. Ak porušením tejto povinnosti vznikne 

objednávateľovi škoda, uplatnením príslušných nárokov iných osôb, alebo na základe 

rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, alebo takáto škoda vznikne vysielateľovi, 

prípadne osobe AVD vystavujúcej, zhotoviteľ sa zaväzuje sumu sankcií a nárokov v plnom 

rozsahu uhradiť, vrátane nárokov z vynaložených nákladov vzniknutých v dôsledku 

uloženej sankcie či vzneseného nároku. 

11. Skončenie tejto zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto 

Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju 

povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.  

 

      Článok VII 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy 

vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu. 

2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou 

politikou objednávateľa (zverejnená na webovom sídle objednávateľa: 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk /rezortny-protikorupcny-program-uradu-vlady-sr/ ), 

jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že: 

a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 

b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 

správania, 

d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
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e) bezodkladne oznámi objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne 

súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom objednávateľa, ktorý by mohol 

ovplyvniť realizáciu predmetu zmluvy s objednávateľom. 

4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti                        

s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, a to v súlade s Prílohou č. 1 – Protikorupčnou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

5. Tuto zmluvu je možne ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády Slovenskej republiky, v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 

Zmluvu zverejní objednávateľ. 

2. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy dostane 

zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy dostane objednávateľ. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa 

oboznámili so znením tejto zmluvy a že si nie sú vedomé žiadnych rozporov. 

3. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom, ktoré 

budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o 

akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo 

zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná 

okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

5. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, prípadne sporného nároku sa zmluvné 

strany zaväzujú riešiť ich bez zbytočného odkladu, prednostne vzájomnou dohodou. 

6. Práve vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ustanoveniami tejto zmluvy nie sú 

dotknuté osobitné práva tretích osôb vyplývajúce z autorského zákona, zo zákona                    

č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania 

audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších 

predpisov, a zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7. Právne vzťahy pri spracovaní osobných údajov, potrebných na uskutočnenie záväzkov 

z tejto zmluvy, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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8. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, 

určito a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok niektorej zmluvnej strany, 

zmluvu si pozorne prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho zmluvu ako 

prejav vôle podpisujú. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : 

Príloha č. 1: Protikorupčná doložka. 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

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

 

 

    

 

 

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

Ing. Július Jakab 

 

 

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

Mgr. Jozef Banyák 

   vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky predseda  



Príloha č. 1 zmluvy č. 255/2022                                                                                           

 

Protikorupčná doložka 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy/dohody sa zmluvný  partner 
Úradu vlády SR zaväzuje, že: 
 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie 
alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo 
štatutárnemu zástupcovi Úradu vlády SR alebo im spriazneným osobám, alebo osobe 
konajúcej v mene Úradu vlády SR, s cieľom urýchliť bežné činnosti Úradu vlády SR alebo 
dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto 
zmluvy/dohody, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca              
v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom 
správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto 
zmluvy/dohody alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v 
očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Úradom vlády SR, 
zmluvná strana bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade 
pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-
mailovú adresu spkkm.opk@vlada.gov.sk  , 

c) v prípade, keď ho Úrad vlády SR upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení 
ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je zmluvný partner Úradu vlády SR povinný 
poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných 
dokumentov. Úrad vlády SR môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. 
Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na 
vypovedanie tejto zmluvy/dohody. 

d) v prípade, keď sa preukáže, že zmluvný partner Úradu vlády SR sa priamo alebo cez 
sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím 
alebo plnením tejto zmluvy/dohody, Úrad vlády SR je oprávnený aj bez predchádzajúceho 
upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy/dohody s okamžitou platnosťou bez toho, aby 
zmluvnému partnerovi Úradu vlády SR vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za 
odstúpenie Úradu vlády SR od tejto zmluvy/dohody, ak nebolo dohodnuté inak. Zmluvný 
partner Úradu vlády SR sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, 
odškodní Úrad vlády SR v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v 
súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky. 

Vysvetlenie pojmov:  

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie 
neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie 
sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného 
záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za 
to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom 
právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo 
postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 
právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, 
protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri 
plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez 
oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, 



prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť 
účastníkom korupčného vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol 
zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec 
udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v 
ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie 
prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec 
prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných 
alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené 
obavy o nestrannosť zamestnanca. 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. 
z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 








