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Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela 

uzavretá pod�a príslušných ustanovených zákona �. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka(�alej len „zmluva“) 

1. 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

štatutárny orgán:  PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riadite� Rozhlasu a televízie Slovenska 

I�O: 47 232 480 

I� DPH: SK2023169973 

bankové spojenie: XXXXXX 

�íslo ú�tu: XXXXXX  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka �.: 1922/B 

korešponden�ná adresa: 

Rozhlas a televízia Slovenska, 

organiza�ná zložka Slovenská televízia, 

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

(�alej aj len „objednávate�“ alebo „RTVS“) 

a 

2. 

NUNEZ NFE s. r. o.    

Sídlo:  Lama�ská cesta 97 , 841 03 Bratislava  

I�O:  45427518   

DI�:  2022974206  

I� DPH:  SK2022974206 

Bankové spojenie:  XXXXXX  

�íslo ú�tu:  XXXXXX   

Štatutárny orgán:  Peter Nú�ez, konate�

zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka �. 63447/B 
(�alej len „zhotovite�“) 

�lánok I. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

1.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že: 

a) zhotovite� je spolo�nos�ou zapísanou v Obchodnom registri, ktorá je oprávnená na producentskú �innos�

v oblasti televíznej a video tvorby 

b) objednávate� je vysielate�om rozhlasovej a televíznej programovej služby na základe zákona �. 532/2010 Z. z. 

o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

�lánok II. 

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe audiovizuálneho diela s pracovným 
názvom: „Najvä�ší  Slovák “ v rozsahu 16 �astí, z ktorých každá je samostatným audiovizuálnym dielom (�alej len „AVD“) 
s nasledujúcou výrobnou špecifikáciou  
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Idec: 618251000830001  Najvä�ší Slovák / nomina�ný event v trvaní   1 x 115 minút, 
Idec: 618251001830001-  4            Najvä�ší Slovák / nomina�ný event  v trvaní   4 x15 minút, 
Idec: 619261000830001-10          Najvä�ší Slovák / krátke dokumenty  v trvaní 10 x 30minút,
Idec: 618211000830001-10       Najvä�ší Slovák / diskusie v trvaní 10 x 30 minút,   
Idec: 618251000830002                Najvä�ší Slovák / finálový event  v trvaní 1x 120 minút, 

t.j. celkom o d�žke spolu cca 895 minút pri rešpektovaní podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovite� v sú�innosti s objednávate�om v rozsahu pod�a rozpo�tu, ktorý je prílohou 

�. 2 tejto zmluvy, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpe�enstvo vyrobí a dodá objednávate�ovi AVD s pracovným 

názvom „Najvä�ší Slovák“ v rozsahu 16 �astí, ktoré bude realizované na základe licencie BBC World Wide United  

k formátu s originálnym názvom  „Great Britain“  (�alej len „formát“) tak, aby objednávate� mohol tieto AVD vysiela�  

bez �asového a územného obmedzenia v súlade s licen�nými podmienkami. Držite�om licencie k formátu je RTVS 

na základe zmluvy �. ZM20180143 zo d�a 26.8.2018. 

2.3       AVD bude vyrobené v súlade so špecifikáciou uvedenou v bode 2.1 tohto �lánku zmluvy, formátom a technickými 

preberacími podmienkami programov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle RTVS (www.rtvs.org) v sekcii 

„O RTVS“ položke „Dôležité dokumenty“; Zhotovite� vyhlasuje, že sa s týmito technickými podmienkami riadne 

oboznámil a bude ich dodržiava�. 

2.4 Objednávate� sa zaväzuje za riadne vyhotovené a v�as odovzdané �asti AVD zaplati� zhotovite�ovi dohodnutú cenu. 

2.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že námety a scenáre jednotlivých �astí AVD sú vypracované na základe  licencie 

BBC k formátu uvedenej objednávate�ovi; objednávate� prehlasuje, že na takéto vypracovanie námetov a scenárov 

jednotlivých �astí AVD je oprávnený. Zhotovite�, prehlasuje, že naštudoval bibliu formátu, každé odchýlenie od 

originálu formátu v zmysle biblie formátu bude písomne odsúhlasené poskytovate�om licencie a povereným 

zástupcom RTVS a to do 24 hodín od požiadavky zhotovite�a objednávate�ovi na udelenie súhlasu na odchýlenie od 

formátu; ak sa objednávate� k tejto požiadavke nevyjadrí do 24 hodín, platí, že súhlas bol udelený.   

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že po�as realizácie AVD je po vzájomnej písomnej dohode zhotovite� oprávnený 

zapracova� úpravy scenára, ktoré kvalitatívne zvýšia umelecké stvárnenie AVD a výrazným spôsobom neovplyvnia 

jeho celkovú dramaturgiu; objednávate� prehlasuje, že na vykonanie úprav scenára je nosite�om práv BBC k formátu 

oprávnený. 

   

�lánok III. 

Práva a povinnosti zhotovite�a 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na termíne odovzdania jednotlivých �asti AVD v zmysle prílohy �. 1  Harmonogram 

vysielania AVD. V prípade, že zhotovite� bude v omeškaní s plnením tejto povinnosti odovzda� AVD o viac ako 3 dni, 

je povinný zaplati� objednávate�ovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške 0,5% z celkovej ceny za AVD dojednanej 

v �lánku V. ods. 5.1 tejto zmluvy za každý de� omeškania. Nárok objednávate�a na náhradu škody týmto nie je 

dotknutý. 

3.2 Zhotovite� zabezpe�í výrobu AVD s pracovným názvom „.Najvä�ší Slovák“ zahr�ujúcu prípravné práce, vlastné 

nakrúcanie a dokon�ovacie práce v rozsahu pod�a rozpo�tu, ktorý je prílohou �. 2 tejto zmluvy ako aj dodanie 

jednotlivých AVD objednávate�ovi v stanovených termínoch. 

3.3 Zhotovite� dodá jednotlivé AVD objednávate�ovi v termínoch uvedených v prílohe �. 1 tejto zmluvy, pri�om je povinný 

rešpektova� termíny odovzdania všetkých �astí pod�a prílohy �. 1 tejto zmluvy vrátane termínov kontrolnej projekcie. 

3.4 Zhotovite� sa zaväzuje doda� dodávate�ovi : 

a) scénosledy  jednotlivých �astí AVD, scenáre dokumentárnych príspevkov, harmonogram realizácie, návrh scény, 

zoznam štábu výrobcu, a to najneskôr 3 dni pred prvým nakrúcacím d�om príslušného AVD  

b)  zoznam hudby použitej v príslušných �astiach AVD s uvedením názvu skladieb, presnej d�žky každej použitej 

hudobnej nahrávky, mien a priezvisk interpretov a autorov hudby a textu, príp. jeho prekladu, a to najneskôr v de�

kontrolnej projekcie nosi�a s finálnou podobou príslušnej �asti AVD pre vysielanie, 
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c) zoznam zvukových a audiovizuálnych záznamov použitých v AVD s uvedením názvu, druhu, presnej d�žky každého 

použitého záznamu, roku vydania, identifika�ného �ísla nosi�a a výrobcu záznamu, a to najneskôr v de� kontrolnej 

projekcie nosi�a s finálnou podobou príslušnej �asti AVD pre vysielanie, 

d) zoznam fotografií a/alebo výtvarných diel použitých v príslušných �astiach AVD s uvedením autora a roku 

zverejnenia ako aj zoznam archívneho materiálu, ktorý bol použitý v �astiach AVD a na požiadanie aj vyhlásenie 

zhotovite�a, že vysporiadal všetky práva k nim na ich použitie v AVD, a to najneskôr v de� kontrolnej projekcie nosi�a 

s finálnou podobou príslušnej �asti AVD pre vysielanie; v prípade, že takýto materiál nebude použitý v AVD, predloží 

zhotovite� na požiadanie v rovnakej lehote vyhlásenie o tejto skuto�nosti, 

3.5 Zhotovite� vyhlasuje, že nadobudol alebo do okamihu odovzdania AVD objednávate�ovi nadobudne na svoje náklady 

od autora scenára AVD, autora dialógov AVD, režiséra AVD, autora hudby AVD, autorov �alších diel použitých pri 

výrobe AVD ako aj od výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov alebo výrobcov audiovizuálnych 

záznamov použitých pri výrobu AVD potrebné súhlasy na to, aby ich autorské diela, umelecké výkony a záznamy 

bez zmeny, alebo po spracovaní, mohli by� použité na vytvorenie, použitie a šírenie AVD, zaznamenanie diela, 

umeleckého výkonu, záznamu na originálny audiovizuálny záznam AVD, na verejný prenos AVD rozhlasom a 

televíziou zo záznamu prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového šírenia vrátane prenosu satelitom, káblovou 

retransmisiou, na premietanie v kinách, na preklad, dabovanie a podtitulkovanie, na výrobu rozmnoženín, ich predaj, 

nájom a zapoži�iavanie, na použitie �asti AVD do iného programu, na postúpenie AVD iným oprávneným osobám 

pre verejné alebo neverejné šírenie, na komer�né a nekomer�né použitie AVD alebo jeho �asti pre potreby jeho 

propagácie, na použitie a šírenie AVD na doteraz známych nosi�och. Zhotovite� sa zaväzuje, že nadobudne súhlas 

na poskytnutie sublicencie v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcej vete na rovnaké použitie diela, umeleckého 

výkonu alebo záznamu a súhlas na postúpenie poskytnutých licencií na tretie osoby. Zhotovite� je povinný na 

požiadanie najneskôr do ukon�enia výroby AVD, objednávate�ovi odovzda� potvrdenie, v ktorom prehlási splnenie 

povinnosti nadobudnú� práva pod�a tohto odseku zmluvy. 

 Povinnos� pod�a tohto bodu zhotovite� nemá vo vz�ahu k právam nosite�ov práv (spolu)autorov hudobných diel 

použitých v  jednotlivých �astiach AVD, právam výkonných umelcov k umeleckým výkonom, ktorými sú tieto hudobné 

diela vykonané a právam výrobcov zvukových záznamov týchto hudobných diel, ktoré sú spravované organizáciami 

kolektívnej správy práv (SOZA, LITA, OZIS, SLOVGRAM a pod.), právam nosite�a práv k formátu a právam osôb, 

resp. právam k predmetom ochrany, ktoré je povinný obstara� pod�a tejto zmluvy objednávate�; tieto je povinný 

vysporiada� na vlastné náklady a zodpovednos� objednávate�. 

3.6 Zhotovite� vyhlasuje a potvrdzuje, že vysporiada (a v prípade potreby aj finan�ne) všetky nároky nosite�ov autorských 

práv, práv výkonných umelcov a iných oprávnených osôb (výrobcov záznamov) a použitie ich diel a umeleckých 

výkonov a iných predmetov ochrany (záznamov) pri výrobe AVD a verejnom prenose AVD objednávate�om 

s výnimkou práv nosite�ov práv (spolu)autorov hudobných diel použitých v  jednotlivých �astiach AVD, práv 

výkonných umelcov k umeleckým výkonom, ktorými sú tieto hudobné diela vykonané a práv výrobcov zvukových 

záznamov týchto hudobných diel, ktoré sú spravované organizáciami kolektívnej správy práv (SOZA, LITA, OZIS, 

SLOVGRAM a pod.), práv nosite�a práv k formátu a práv osôb, resp. práv k predmetom ochrany, ktoré je povinný 

obstara� pod�a tejto zmluvy objednávate�; tieto je povinný vysporiada� na vlastné náklady a zodpovednos�

objednávate�. 

3.7 Zhotovite� potvrdzuje, že práva autorov, výkonných umelcov alebo výrobcov záznamov a �alších nosite�ov 

autorských práv zú�astnených na výrobe AVD vysporiada (v prípade potreby aj finan�ne) tak, aby objednávate�

mohol neobmedzené používa� AVD pod�a tejto zmluvy s tým, že nie je povinný vysporiada� práva nosite�ov práv 

(spolu)autorov hudobných diel použitých v  jednotlivých �astiach AVD, práv výkonných umelcov k umeleckým 

výkonom, ktorými sú tieto hudobné diela vykonané a práv výrobcov zvukových záznamov týchto hudobných diel, 

ktoré sú spravované organizáciami kolektívnej správy práv (SOZA, LITA, OZIS, SLOVGRAM a pod.), práva nosite�a 
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práv k formátu, práva osôb, resp. práva k predmetom ochrany, ktoré je povinný obstara� pod�a tejto zmluvy 

objednávate�; tieto je povinný vysporiada� na vlastné náklady a zodpovednos� objednávate�. 

3.8 Zhotovite� týmto postupuje objednávate�ovi všetky práva pod�a �lánku III. ods. 3.5 tejto zmluvy. Ú�inky postúpenia 

práv nastávajú okamihom, kedy tieto práva nadobudne od oprávnených osôb zhotovite�. 

3.9 Výrobcom audiovizuálnych záznamov �astí AVD je objednávate�, resp. majite� práv k formátu pod�a ich dohody; 

zhotovite� prehlasuje, že si je tejto skuto�nosti vedomý. 

3.10 Jednotlivá �as� AVD sa považuje za odovzdanú  

a) u 4 �astí AVD – úvodných nomina�ných �astí – schválením príslušnej �asti AVD objednávate�om; túto �as� AVD 

odovzdá zhotovite� objednávate�ovi na schválenie v de� plánovaného vysielania v premiére pod�a prílohy �. 1 do 

10,00 hod. s tým, že objednávate� je oprávnený ju vráti� zhotovite�ovi na prepracovanie v prípade, ak bude v rozpore 

s technickými podmienkami uvedenými v bode 2.3, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi s písomnými 

(posta�uje e mailom) pokynmi na úpravu, resp. opravu príslušnej �asti AVD; ak objednávate� neoznámi svoje 

rozhodnutie zhotovite�ovi do 2 hodín od odovzdania takejto �asti AVD na schválenie, platí, že túto schválil 

b) u �asti AVD – úvodný slávnostný galave�er, ktorá má by� v premiére vysielaná zo záznamu – schválením tejto 

�asti AVD objednávate�om; túto �as� AVD odovzdá zhotovite� objednávate�ovi na schválenie najmenej 3 dni pred jej 

plánovaným vysielaním v premiére pod�a prílohy �. 1 s tým, že objednávate� je oprávnený ju vráti� zhotovite�ovi na 

prepracovanie v prípade, ak bude v rozpore s technickými podmienkami uvedenými v bode 2.3, alebo všeobecne 

záväznými právnymi predpismi s písomnými (posta�uje e mailom) pokynmi na úpravu, resp. opravu tejto �asti AVD; 

ak objednávate� neoznámi svoje rozhodnutie zhotovite�ovi do 24 hodín od odovzdania tejto �asti AVD na schválenie, 

platí, že túto schválil 

c) u ostatných �asti AVD, ktoré majú by� vysielané v premiére priamym prenosom - odvysielaním live prenosu 

príslušnej �asti AVD pod�a prílohy �.1., resp. jej neodvysielaním pod�a prílohy �. 1 z dôvodov, za ktoré zhotovite�

nezodpovedá.    

Zhotovite� sa zaväzuje že najmenej 7 dní pred plánovaným vysielaním príslušnej �asti AVD doru�í objednávate�ovi 

záznamové sú�asti (dokrútky) tých �astí AVD, ktoré majú by� vysielané v premiére priamym prenosom v fáze 

hrubého zostrihu pred zvukovýrobou na schválenie. 

Zhotovite� zabezpe�í ú�as� osoby zodpovednej za výrobu AVD na schva�ovacej projekcii záznamových sú�astí tých 

�astí AVD, ktoré majú by� v premiére vysielané priamym prenosom, na  ktorej budú prednesené prípadné oprávnené 

a opodstatnené pripomienky a požiadavky na úpravu tých sú�astí AVD zo strany objednávate�a tak, aby príslušná 

�as� AVD zodpovedala predchádzajúcim dramaturgickým pripomienkam objednávate�a, formátu, technickým 

podmienkam pre jeho vysielanie u objednávate�a uvedeným v bode 2.3. a všeobecne záväzným právnym 

predpisom.  

Ak objednávate� do 24 hodín od odovzdania záznamových sú�astí tých �astí AVD, ktoré majú by� v premiére 

vysielané priamym prenosom, zhotovite�om na schválenie písomne (posta�uje e-mailom) neoznámi zhotovite�ovi, že 

tieto neschva�uje a neuvedie svoje pripomienky k nim, platí, že tieto schválil. 

V prípade oprávnene vznesených pripomienok a požiadaviek na úpravu AVD zo strany objednávate�a, je zhotovite�

povinný zabezpe�i� ich zapracovanie, respektíve úpravu záznamových sú�astí �astí AVD, ktoré majú by� v premiére 

vysielané priamym prenosom..  

Zhotovite� je povinný odovzda� objednávate�ovi záznamové sú�asti jednotlivých �astí AVD, ktoré majú by� vysielané 

v premiére priamym prenosom najneskôr 3 dni pred plánovaným vysielaním príslušnej �asti v premiére pod�a prílohy 

�. 1 (a to už aj s prípadne vznesenými požiadavkami a pripomienkami objednávate�a pri schva�ovaní ich hrubého 

zostrihu pred zvukovýrobou). 

Objednávate� je oprávnený rozhodnú� o schválení odovzdaných záznamových sú�astí jednotlivých �astí AVD, ktoré 

majú by� vysielané v premiére priamym prenosom, do 24 od ich odovzdania zhotovite�om; ak svoje rozhodnutie spolu 

s pripomienkami neoznámi zhotovite�ovi v tejto lehote, platí, že predložené záznamové sú�asti schválil.  
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Objednávate� je oprávnený neschváli� záznamové sú�asti jednotlivých �astí AVD, ktoré majú by� vysielané 

v premiére priamym prenosom iba z dôvodov, že neboli dodržané jeho požiadavky a pripomienky pri schva�ovaní ich 

hrubého zostrihu pred zvukovýrobou, alebo nezodpovedajú technickým podmienkam pod�a bodu 2.3. tejto zmluvy. 

Zhotovite� prepracuje záznamové sú�asti jednotlivých �astí AVD, ktoré majú by� vysielané v premiére priamym 

prenosom tak, aby tieto mohli by� použité v príslušnom AVD po�as jeho vysielania v premiére. 

Ak zhotovite� poruší povinnos� pod�a predchádzajúcej vety, je zhotovite� povinný do 15 dní odo d�a oznámenia 

objednávate�a o uplatnení práva na zmluvnú pokutu zaplati� objednávate�ovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa 1/5 �asti 

celkovej ceny AVD pod�a �lánku V. ods. 5.1 tejto zmluvy pripadajúcej na neprevzatú �as� AVD. Nárok objednávate�a 

na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

3.11 Zhotovite� garantuje, že AVD nebude obsahova� skuto�nosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnu� do práv 

a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo, ktoré môžu by� v rozpore s dobrými mravmi. Zhotovite� sa 

zaväzuje, že obsah AVD bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že bude v súlade so 

zákonom �. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov, zákonom �. 185/2015 Z.z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ustanoveniami § 11 a nasl. 

Ob�ianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými predpismi. V prípade, že AVD nebude v súlade s platným 

právnym poriadkom Slovenskej republiky z dôvodov, za ktoré zhotovite� zodpovedá, objednávate� je oprávnený AVD 

neprevzia�. 

3.12 Akéko�vek komer�né prvky sú v obsahu AVD neprípustné. V prípade, že v AVD dôjde k skrytej mediálnej komer�nej 

komunikácii, prípadne k inému nežiadúcemu konaniu zo strany zhotovite�a, v dôsledku �oho bude objednávate�ovi 

uložená zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu pokuta, zaväzuje sa zhotovite� túto pokutu v plnej výške uhradi�

objednávate�ovi a to bez zbyto�ného odkladu od obdržania výzvy objednávate�a na jej zaplatenie. Týmto nie je 

dotknutý nárok objednávate�a na náhradu škody. 

3.13 Ak budú vo�i objednávate�ovi a/alebo tretím osobám, odvodzujúcim svoje oprávnenia od oprávnení nadobudnutých 

objednávate�om uplatnené oprávnené a preukázané nároky nosite�ov autorských práv, práv príbuzných autorskému 

právu, �i oprávnené nároky tretích osôb, na vysporiadanie ktorých sa zaviazal zhotovite�, zhotovite� sa zaväzuje, že 

tieto nároky uspokojí a uhradí objednávate�ovi všetky skuto�ne vzniknuté náklady spojené s tým, že tieto oprávnené 

nároky boli uplatnené. To neplatí pre prípady, ke� vyššie uvedené nároky budú vo�i objednávate�ovi a/alebo tretím 

osobám odvodzujúcim svoje oprávnenia od oprávnení nadobudnutých objednávate�om uplatnené z toho dôvodu, že 

objednávate� porušil svoje povinnosti stanovené touto zmluvou. 

3.14 Zhotovite� sa zaväzuje riadne a v�as plni� prijaté záväzky tak, aby nespôsobil omeškanie, a tým neohrozil jednotlivé 

termíny výroby AVD. �alej sa zaväzuje pri výrobe AVD dodržiava� ustanovenia zákona �. 308/2000 Z.z. o vysielaní 

a retransmisii v platnom znení, zákona �. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon), Obchodného zákonníka, licen�ných vysielacích podmienok udelených objednávate�ovi 

a �alších platných právnych predpisov SR. V prípade, že príslušná �as� AVD nebude ani po jej prepracovaní 

zhotovite�om v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotovite�, 

objednávate� je oprávnený �as� AVD neprevzia� na kontrolnej projekcii, pri�om v takom prípade nie je povinný 

objednávate� za takúto neprevzatú �as� AVD zaplati�. 

3.15 Zhotovite� je povinný bez zbyto�ného odkladu informova� objednávate�a o akýchko�vek skuto�nostiach, ktoré by 

mohli ma� vplyv na plnenie tejto zmluvy.  

3.16 Zmluvné strany sa dohodli, že celá dramaturgia AVD, vrátane scenára, výberu hlavných výkonných umelcov, režiséra 

a hlavného kameramana, podlieha schváleniu zo strany objednávate�a. 

Objednávate� je povinný rozhodnú� o schválení výkonných umelcov, režiséra a hlavného kameramana, ako aj iných 

dramaturgických otázkach, ktoré podliehajú jeho schváleniu, do 24 hodín od doru�enia žiadosti o schválenie. Ak sa 

objednávate� v tejto lehote nevyjadrí, platí, že žiados� schválil. 

Pred podpisom konkrétnej zmluvy s osobami uvedenými v tomto odseku je zhotovite� povinný vyžiada� si 

predchádzajúci písomný súhlas objednávate�a (posta�í aj e-mailom). 
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�lánok IV. 

Spolupôsobenie objednávate�a 

4.1 Archívny master AVD je vlastníctvom objednávate�a, ktorý zabezpe�í jeho archiváciu v súlade s právnym poriadkom SR.  

4.2 Exekutívou zo strany objednávate�a sú poverení dramaturgovia  Adriana Hanzelová e-mail: 

adriana.hanzelova@rtvs.sk za úvodné nomina�né diely a úvodný a závere�ný slávnostný galave�er  a Ondrej 

Starinský e-mail ondrej.starinsky@rtvs.sk za 10 dielov zložených z 10 dokumentov a 10 nadväzujúcich publicistických 

diskusií a za zhotovite�a Anton Ondrejka, e-mail: ondrejka@nfe.sk alebo iné osoby nimi ur�ené, ktorí budú rieši� všetky 

záležitosti tejto zmluvy. Bez oh�adu na uvedené platí, že úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, ú�innosti alebo obsahu 

tejto zmluvy, sú oprávnené vykonáva� výlu�ne štatutárne orgány zmluvných strán. 

              Zhotovite� sa zaväzuje prípadné pripomienky objednávate�a do dramaturgie konzultova� a po obojstrannej dohode 

aj realizova�. Objednávate� má právo vykonáva� priebežnú kontrolu realizácie AVD po stránke obsahovej. Toto právo 

je objednávate� oprávnený vykonáva� prostredníctvom povereného zástupcu. Vo fáze praktickej realizácie výroby 

AVD má poverený zástupca objednávate�a z h�adiska obsahového pozíciu konzultanta a supervízora AVD. �

4.3 Objednávate� sa zaväzuje, že zhotovite�ovi za ú�elom výroby jednotlivých �astí AVD pod�a tejto zmluvy na vlastné 

náklady a nebezpe�enstvo obstará s dostato�ným �asovým predstihom  

a) formát AVD  

b) osoby, práva, veci a �innosti uvedené v prílohe �. 2 tejto zmluvy Rozpo�et. 

Objednávate� je povinný obstara� �innosti, veci, práva a osoby pod�a tohto bodu v stave spôsobilom na ich použitie 

na výrobu jednotlivých AVD a v termínoch ur�ených po dohode so zhotovite�om tak, aby zhotovite� mohol riadne 

a v�as vyrobi� jednotlivé �asti AVD. 

�lánok V. 

Cena za AVD 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate� zaplatí zhotovite�ovi za výrobu 16 �astí AVD cenu v celkovej výške 

582 500,- EUR plus DPH, z toho  

a) �as� odmeny za v poradí prvých 5 �asti AVD idec: 618251000830001, 618251001830001-4) je spolu 152.450,- 

EUR bez DPH 

b) �as� odmeny za 10 �astí AVD  idec: 619 261000830001-10, 618 2110 0083 0001-10   je spolu 321.000,- EUR bez 

DPH 

c) �as� odmeny za �as� AVD por. : 618251000830002 je 109.050,- EUR bez DPH. 

Pre ú�ely DPH sa za de� dodania považuje termín odovzdania jednotlivej �asti AVD objednávate�ovi. Cena je ur�ená 

na základe rozpo�tu, ktorý tvorí prílohu �. 2 tejto zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sú�as�ou odmeny pod�a �lánku V. ods. 5.1 tejto zmluvy je poplatok za postúpenie 

licencií na objednávate�a v zmysle �lánku III. ods. 3.8 tejto zmluvy. 

5.3 Objednávate� je povinný zaplati� cenu za vyhotovenie AVD takto 

 a) zálohu vo výške 102.450 EUR bez DPH (t.j. vo výške 122.940 EUR s DPH) do 17.12.2018, ktorá sa zapo�íta 

v pomernej �asti s �as�ou ceny pripadajúcou na v poradí prvých 5 �astí AVD 618251000830001, 618251001830001-

4

 b) �as� ceny pripadajúcu na každú z v poradí prvých 5 �astí AVD po zoh�adnení zálohy pod�a písm. a); t.j. vo výške 

doplatku vždy 10.000,- EUR (bez DPH)/1 takúto �as� AVD vždy do 30 dní od vystavenia a doru�enia faktúry po 

odovzdaní príslušnej �asti AVD v zmysle prílohy �.1 najneskôr do 30.12.2018 

c) zálohu vo výške 195.000 EUR bez DPH (t.j. vo výške 234.000 EUR s DPH) do 23.1.2019, ktorá sa zapo�íta 

v pomernej �asti s �as�ou ceny pripadajúcou na 10 �astí AVD 619 261000830001-10, 618 2110 0083 0001-10   
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d) �as� ceny pripadajúcu na každú z �astí AVD idec: 619 261000830001-10, 618 2110 0083 0001-10    po zoh�adnení 

zálohy pod�a písm. c); t.j. vo výške vždy 12.600,- EUR (bez DPH)/1 takúto �as� AVD vždy do 30 dní od vystavenia 

a doru�enia faktúry po odovzdaní príslušnej �asti AVD  

e) zálohu vo výške 79.050 EUR bez DPH (t.j. vo výške 94.860 EUR s DPH) do 17.4.2019, ktorá sa zapo�íta 

v pomernej �asti s �as�ou ceny pripadajúcou na 1 �as� AVD idec. 618251000830002

f) �as� ceny pripadajúcu na �as� AVD idec: 618251000830002. po zoh�adnení zálohy pod�a písm. e); t.j. vo výške 

30.000,- EUR (bez DPH) do 30 dní od vystavenia a doru�enia faktúry po odovzdaní tejto �asti AVD. 

Vystavené faktúry budú sp��a� náležitosti da�ového dokladu v zmysle zákona �. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov.  

Zhotovite� je oprávnený vystavi� faktúry pod�a písm. b), d) a f) prvej vety na základe zrealizovaných 

a objednávate�om potvrdených plnení pod�a prílohy �. 1 pri výrobe AVD. 

5.4 Objednávate� uhradí cenu zhotovite�ovi na jeho bankový ú�et uvedený v úvode tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

dohodli, že povinnos� uhradi� cenu je splnená d�om jej pripísania na ú�et zhotovite�a. 

�lánok VI. 

Ostatné dojednania 

6.1 Ozna�enie diela úvodnými a závere�nými titulkami 

a) v úvodných titulkoch programu bude uvedené: 

„RTVS – Rozhlas a televízia Slovenská uvádza“ 

b) v závere�ných titulkoch programu bude uvedené: 

„vyrobilo NUNEZ NFE s.r.o. 

pre 

Slovenskú televíziu 

© Rozhlas a televízia Slovenska 

rok výroby 

6.2 Presné znenie závere�ných titulkov bude špecifikované v titulkovej listine, ktorú zhotovite� dodá na schválenie 

dramaturgii objednávate�a pred ukon�ením poslednej fázy výroby AVD. 

6.3 Postúpenie akejko�vek splatnej alebo nesplatnej poh�adávky, ktorá vyplynie z tejto zmluvy na tretiu osobu, je 

neprípustné. 

6.4 Zhotovite� týmto zaru�uje, že žiadne neusporiadané nároky autorov, výkonných umelcov, prípadne iných osôb, ktoré 

je povinný vysporiada�, nebudú bráni� výrobe a/ alebo exploatácií AVD. Všetky právne a ekonomické následky 

neusporiadania týchto nárokov znáša zhotovite�. Zhotovite� je povinný nahradi� objednávate�ovi v dôsledku 

porušenia tejto povinnosti vzniknutú škodu v celom rozsahu. 

�lánok VII. 

Zrušenie zmluvy 

7.1 Objednávate� je oprávnený odstúpi� od tejto zmluvy: 

a) ak pri výrobe a zaznamenávaní audiovizuálneho záznamu AVD dôjde �innos�ou zhotovite�a aj napriek 

upozorneniu objednávate�a k podstatným odchýlkam od tejto zmluvy, k skrytej mediálnej komer�nej komunikácii 

alebo k inej nežiaducej propagácií akýchko�vek tretích osôb alebo k bezdôvodnému nerešpektovaniu 

oprávnených požiadaviek objednávate�a, 

b) ak zhotovite� aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávate�a opakovane poruší niektorú 

z povinností dohodnutých v tejto zmluve, najmä povinnosti dojednané v ods. 3.1, ods. 3. 15  tejto zmluvy, 
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c) ak sa ukáže nepravdivým vyhlásenie zhotovite�a obsiahnuté v tejto zmluvy alebo ak zhotovite� stratí oprávnenie 

na podnikanie potrebné na realizáciu �innosti, ktorá predstavuje jeho záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy alebo 

ak bude vyhlásený konkurz na majetok zhotovite�a alebo návrh na reštrukturalizáciu majetku zhotovite�a, 

respektíve sa takýto návrh zamietne pre nedostatok majetku zhotovite�a; 

d) ak zhotovite� neuzavrie licen�né zmluvy na použitie predmetov ochrany za podmienok, ku ktorým sa zaviazal 

touto zmluvou alebo nevysporiada nároky autorov, resp. iných nosite�ov práv. 

7.2 Zhotovite� je oprávnený odstúpi� od tejto zmluvy ak objednávate� nezaplatí dohodnutú cenu, resp. jej �as� ani na 

základe písomnej výzvy, obsahujúcej dodato�nú lehotu na zaplatenie. 

7.3 Odstúpenie od zmluvy musí by� písomné a doru�uje sa doporu�ene s doru�enkou do vlastných rúk na adresu 

zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy, prípadne na inú adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou skôr, 

než oprávnená strana odoslala odstúpenie od zmluvy. Ak je písomnos� obsahujúca odstúpenie od zmluvy odoslaná 

v súlade s predchádzajúcou vetou, pri�om druhá strana si ju z akýchko�vek dôvodov neprevezme, považuje sa za 

doru�enú d�om odoslania a odstúpenie od zmluvy nadobúda ú�innos� piatym d�om nasledujúcim po dni odoslania. 

V ostatných prípadoch nadobúda odstúpenie od zmluvy ú�innos� d�om, ke� zmluvná strana písomnos� obsahujúcu 

odstúpenie skuto�ne prevezme. 

7.4 Túto zmluvu možno ukon�i� aj dohodou zmluvných strán. 

�lánok VIII. 

Závere�né ustanovenia

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania práv v zmysle príslušných ustanovení zákona �. 185/2015 Z.z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom. 

8.2 Táto zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpisu oboma zmluvnými stranami a ú�innos� d�om nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

8.3 Zmeny a doplnky zmluvy možno robi� len po dohode zmluvných strán a to formou písomných, o�íslovaných 

dodatkov, ktoré sa stanú neoddelite�nou sú�as�ou tejto zmluvy. 

8.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR, najmä zákonom. �. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon). 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením pod�a tejto zmluvy, budú rieši�

predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. 

8.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s hodnotou originálu, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

8.7 Neoddelite�nou sú�as�ou tejto zmluvy sú: 

 Príloha �. 1 Termíny odovzdania a vysielania AVD 

Príloha �. 2 Rozpo�et zhotovite�a 

Príloha �. 3 Plnenie RTVS 

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pre�ítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola uzatvorená slobodne, vážne, 

zrozumite�ne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Bratislave  d�a .............................

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

                PhDr. Jaroslav Rezník                                                                            Peter Nú�ez,  

          generálny riadite� RTVS                                                                          konate�, NUNEZ NFE s. r. o.    
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Príloha �. 1 Termíny odovzdania a vysielania AVD 
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Príloha �. 2 Rozpo�et zhotovite�a 
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Príloha �. 3 Plnenie RTVS 
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