Zmluva o výrobe a použití audiovizuálneho diela
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1

Pro Dynamik, občianske združenie
Sídlo :
Stredná 21, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
Mgr. Marián Košík, štatutárny zástupca
IČO :
42133963
DIČ:
2022679010
Údaj o zápise :
zapísané v registri Ministerstva vnútra SR dňa 19.6.2008, číslo
spisu: VVS/1-900/90 – 32133
bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
Č. účtu :
xxxxxxxxxx / xxxx
(ďalej len „poskytovateľ“)

1.2

Slovenská republika, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastúpený:
PhDr. Margarétou Cehlárikovou, riaditeľkou kancelárie ministra
obrany SR
IČO :
308 455 72
IČ DPH :
SK 202 094 76 98
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000 17 12 15/8180
(ďalej len „objednávateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1

Poskytovateľ je občianskym združením s predmetom činnosti umožňujúcim aj výrobu
audiovizuálnych diel a iných zvukovo – obrazových záznamov.

2.2

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe
zvukovo-obrazového záznamu a ekonomickom využití zvukovo-obrazového záznamu
s názvom „Profesionál“ v počte 41 častí, v slovenskej verzii, ktorý napĺňa definíciu
programového materiálu určeného na televízne vysielanie podľa ustanovenia § 1 ods.
2 písm. h) zákona č. 25/2006 Z. z. (ďalej len „AVD“).

2.3

Poskytovateľ sa zaväzuje vyrobiť výhradne pre objednávateľa AVD a dodať
objednávateľovi podľa nasledovných charakteristík:
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a) umelecko-tvorivé charakteristiky:
b) žáner: publicistický magazín
c) jazyk AVD: slovenský
d) záznamové médium: digitálny Betacam, resp. externá hardisková jednotka
e) zvuk: stereo
f) počet vyrábaných častí AVD: 41
g) stopáž každej časti: 13 minút
h) lokality nakrúcania: SR, zahraničie podľa scenára
i) termín výroby: rok 2011 v časti literárnej prípravy a v časti výroby
2.4

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vyrobené a dodané AVD zaplatiť cenu
dohodnutú v čl. III tejto zmluvy.

Článok III.
Cena za výrobu AVD a platobné podmienky
3.1

Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov
dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za výrobu každej časti AVD sumu
vo výške 1590,- € (slovom: tisícpäťstodeväťdesiat eur). Dohodnutá cena je konečná
vrátane všetkých nákladov súvisiacich s výrobou a odovzdaním každej časti AVD
v sídle objednávateľa zástupcovi objednávateľa, ktorým je osoba určená v bode 8.7
tejto zmluvy.

3.2

Objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu raz mesačne za štyri odovzdané časti
AVD na účet poskytovateľa č. xxxxxxxxxx / xxxx vedený v Tatra Banka a.s. Právo
na zaplatenie sumy za štyri časti AVD vznikne poskytovateľovi po prevzatí
príslušných častí AVD objednávateľom a na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom.

3.3

Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru do sídla objednávateľa.

3.4

Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení do sídla objednávateľa.

3.5

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č.
222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
predpísané náležitosti daňového dokladu resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo
neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou.
Opravenej alebo novej faktúre, doručenej do sídla objednávateľa plynie nová 30 dňová
lehota splatnosti.

3.6

Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

Článok IV.
Podmienky výroby a dodávania AVD
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4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že technické, organizačné a programové zabezpečenie
výroby AVD ako aj technické zabezpečenie zaznamenanie AVD na nosič záznamu
vykoná poskytovateľ pri dodržaní podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4.2

Poskytovateľ je podľa ustanovenia § 5 ods. 20 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 618/2003 Z.z v znení neskorších predpisov“) výrobcom
originálu AVD na základe čoho je pôvodným nositeľom práva použiť AVD
a prislúchajú mu práva podľa ustanovení § 66 a 67 zákona č. 618/2003 Z. z v znení
neskorších predpisov.

4.3

Poskytovateľ vyhlasuje, že uzavrel, alebo uzavrie príslušné autorské zmluvy a ďalšie
zmluvy (vrátane vyplatenia príslušných honorárov: scenár, réžia a umelecký výkon) so
všetkými nositeľmi práv (vrátane získania súhlasu na použitie diel, zvukových
záznamov či umeleckých výkonov na dobu chránenú autorským právom územne
neobmedzené práva, ktoré ho oprávňujú predovšetkým na vysielanie alebo iný verejný
prenos; právo na zaznamenanie ešte nezaznamenaného diela alebo umeleckého
výkonu, právo na vyhotovenie rozmnoženiny záznamu AVD alebo umeleckého
výkonu, právo na verejné rozširovanie záznamu AVD alebo umeleckého výkonu alebo
rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu
vlastníckych práv, právo na sprístupňovanie záznamu AVD alebo umeleckého výkonu
verejnosti) a zabezpečí prípadné práva ďalších fyzických či právnických osôb a to tak,
aby poskytovateľ mohol AVD vyrobiť a objednávateľ mohol AVD využívať v rozsahu
stanovenom touto zmluvou (článok VI tejto zmluvy), bez akýchkoľvek nárokov týchto
osôb voči objednávateľovi.

4.4

Pre potreby šírenia AVD odovzdá poskytovateľ objednávateľovi spolu s každou
časťou AVD hudobnú zostavu obsahujúcu nasledujúce údaje:
- názov každej skladby, mená a priezviská autorov hudby a textu, prípadne autorov
prekladu textu, označenie vydavateľa,
- názov a druh zvukovo – obrazového záznamu AVD, rok jeho výroby, druh a číslo
nosiča a označenie jej výrobcu a stopáž,
- mená a priezviská výkonných umelcov, názvy umeleckých diel súborov, druh
výkonu.

4.5

Zmluvy uzatvárané poskytovateľom v režime zákona č. 618/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov budú obsahovať záväzok poskytovateľa na svoje náklady
vysporiadať práva autorov a výkonných umelcov za použitie ich diela alebo
umeleckého výkonu.

4.6

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy poskytnúť
v písomnej podobe poskytovateľovi všetky potrebné informácie týkajúce sa
požiadaviek na vyrábané AVD, vrátane dramaturgických informácií a podkladov
nevyhnutných na výrobu zvukovo-obrazového záznamu ako aj tematického zamerania
každej časti AVD.

4.7

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pre potreby výroby AVD archívne a iné materiály
na ktorých šírenie má práva.
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4.8

O odovzdaní a prevzatí príslušnej časti AVD vyhotovia zmluvné strany preberací
protokol, ktorý podpisujú obidve zmluvné strany. V prípade pripomienok a
požiadaviek na úpravu AVD zo strany objednávateľa, je poskytovateľ povinný
zabezpečiť ich zapracovanie, respektíve úpravu AVD v termíne spoločne dohodnutom.
Jednotlivé časti AVD sa považujú za odovzdané podpísaním preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ objednávateľ k časti AVD nevznesie námietky,
má sa za to, že čiastočný záväzok poskytovateľa bol riadne splnený.

4.9

Objednávateľ je povinný doručiť poskytovateľovi komunikáty na štandardnom nosiči
dát (CD, DVD, USB pamäťový disk).

4.10

Poskytovateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej sa
tretia osoba bude podieľať na výrobe AVD, alebo niektorých jeho častí.

4.11

V prípade uzavretia zmluvy podľa bodu 4.10 nemôže mať táto vplyv na využívanie
AVD zo strany objednávateľa, ani cenu dohodnutú v čl. III tejto zmluvy. Na základe
tejto zmluvy bude v záverečných titulkoch AVD programu uvedené, že na výrobe
AVD sa podieľala aj táto tretia osoba.

4.12

Poskytovateľ zodpovedá za obsah a kvalitu komunikátov, najmä za ich súlad
s právnym poriadkom SR.

Článok V
Označenie AVD záverečnými titulkami
5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že v záverečných titulkoch každej časti AVD bude
uvedené:
„Vyrobilo
©
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“
a
PRO DYNAMIK
občianske združenie
2011

Článok VI
Ekonomické využitie (exploatácia) AVD
6.1

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený bez
ďalšieho súhlasu poskytovateľa použiť AVD na:
a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,
b) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho
rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho
rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
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d) verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,
e) vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,
f) sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.
6.2

Použitie AVD programu objednávateľom je stanovené bez časového a teritoriálneho
obmedzenia akýmkoľvek spôsobom verejného prenosu najmä vysielaním, internetom,
káblovou retransmisiou, satelitom a pod.

6.3

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený previesť právo použiť AVD
alebo udeliť sublicenciu na použitie AVD tretej osobe. Zisk z prevodu licencie
poskytnutia sublicencie na použitie AVD bude rozdelený nasledovne:
a) objednávateľ uhradí autorom, výkonným umelcom prípadne iným osobám v súlade
so zmluvami uzavretými podľa čl. IV bod 4.5 tejto zmluvy odmeny, ktoré im za
ďalšie použitie AVD prináležia,
b) ak objednávateľ uskutoční prevod vlastníckeho práva alebo poskytne právo použiť
AVD, ponechá si sumu, ktorá zodpovedá skutočným nákladom spojeným s uzavretím
zmluvy, zvyšok si zmluvné strany rozdelia v pomere 1/1,
c) obe zmluvné strany majú právo prihlasovať AVD na národné alebo medzinárodné
festivaly a súťaže. Pri prihlasovaní AVD sa budú v primeranom predstihu vzájomne
informovať, aby nedochádzalo k duplicitám. Pri prihlasovaní je zmluvná strana
povinná uvádzať aj údaje o druhej zmluvnej strane.

6.4

Ak AVD prihlásené podľa bodu 6.3 tejto zmluvy získa cenu, uplatnia sa tieto zásady:
a) vecné ceny zostanú u tej zmluvnej strany, ktorá AVD prihlásila a táto je povinná
dať druhej zmluvnej strane fotokópiu diplomu,
b) osobné ceny napr. za réžiu, kameru a pod. patria osobe, ktorej boli udelené,
c) finančné ceny sa rozdelia medzi zmluvnými stranami v pomere 1/1.

Článok VII.
Trvanie zmluvného vzťahu
7.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah bude trvať po dobu 12 mesiacov odo
dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, teda od 1.1.2011 do
31.12.2011 v časti týkajúcej sa výroby AVD, pričom v časti týkajúcej sa udelenie
súhlasu na použitie AVD je táto zmluva uzavretá na dobu trvania autorskoprávnej
ochrany AVD .

7.2

Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí lehoty podľa bodu 6.1 toho článku je možné
zmluvný vzťah predĺžiť na ďalší jeden rok uzatvorením dodatku k tejto zmluve.

7.3

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia zmluvy
podstatným spôsobom, za ktoré sa považuje:
- ak pri výrobe AVD opakovane dochádza k významným odchýlkam od dohodnutého
scenára/námetu,
- ak partner poskytovateľ poruší niektorú z povinností dohodnutých v článku IV bod
4.3
Objednávateľ odstúpi od zmluvy, ak poskytovateľ prestane vykonávať činnosť
potrebnú na realizáciu úkonov, ktoré predstavujú jeho záväzok vyplývajúci z tejto
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zmluvy.
7.4

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak objednávateľ mešká s úhradou
platby podľa čl. III tejto zmluvy najmenej 30 dní.

7.5

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

7.6

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručuje sa doporučene s doručenkou do
vlastných rúk na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I tejto zmluvy, prípadne na
inú adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou skôr, než oprávnená strana odoslala
písomnosť druhej zmluvnej strane. Ak je predmetná písomnosť odoslaná v súlade
s predchádzajúcou vetou, pričom druhá strana si ju z akýchkoľvek dôvodov
neprevezme, považuje sa za doručenú piatym dňom po dni jej odoslania. Toto
ustanovenie sa použije primerane aj na doručovanie ostatnej korešpondencie medzi
zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Ostatné dojednania
8.1

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku súčinnosť potrebnú na úspešnú
a bezproblémovú výrobu AVD podľa tejto zmluvy.

8.2

Poskytovateľ zodpovedá za to, že AVD nebude porušovať akékoľvek práva tretích
osôb.

8.3

Poskytovateľ je povinný pri výrobe AVD prihliadať na potreby a záujmy
objednávateľa.

8.4

Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie a posúdenie otázok spojených
s obsahovou a koncepčnou stránkou scenára/námetu AVD a o významných
odchýlkach od dohodnutého scenára/námetu sa zriaďuje Redakčná Rada pre AVD
Profesionál (ďalej len „Rada“). Pôsobnosť, zloženie Rady a práva a povinnosti členov
Rady sú stanovené v štatúte Rady (príloha č. 1 k zmluve), ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.

8.5

V prípade, že objednávateľ poruší povinnosti ustanovené v bode 7.4 tohto článku, je
oprávnený poskytovateľov účtovať a vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,02 % za
každý deň omeškania, pričom je objednávateľ povinný zaplatiť celkom najviac sumu
5.000,- €. Nárok na náhradu škody a právo na odstúpenie od zmluvy tým nie sú
dotknuté.

8.6

V prípade, že poskytovateľ poruší povinnosť ustanovenú v bode 2.3 písm. q), je
objednávateľ oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,02 € za každý
deň omeškania a poskytovateľ vyúčtovanú zmluvnú pokutu zaplatiť. Nárok na náhradu
škody a právo na odstúpenie od zmluvy tým nie sú dotknuté.
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8.7

Zmluvné strany sú bez zbytočného odkladu povinné oznámiť druhej zmluvnej strane
zmenu oprávnených osôb.

8.8

Ak budú voči objednávateľovi a/alebo tretím osobám, odvodzujúcim svoje oprávnenia
od oprávnení nadobudnutých objednávateľom, uplatnené oprávnené nároky nositeľov
autorských práv, práv príbuzných autorskému právu, či oprávnené nároky tretích osôb,
k vysporiadaniu ktorých sa poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto nároky uspokojí a
taktiež uhradí všetky skutočne vzniknuté náklady spojené s tým, že tieto oprávnené
nároky boli uplatnené. To neplatí pre prípady, keď vyššie uvedené nároky budú voči
objednávateľovi a/alebo tretím osobám odvodzujúcim svoje oprávnenia od oprávnení
nadobudnutých objednávateľom uplatnené z toho dôvodu, že objednávateľ porušil
svoje povinnosti stanovené touto zmluvou.

8.9

Záväzky zmluvných strán sa obmedzujú iba na záväzky výslovne touto zmluvou
prevzaté.

8.10

Zmluvné strany sa dohodli, že zánik zmluvy sa nedotýka ustanovení, ktoré podľa
svojej povahy majú trvať aj po zániku zmluvy (napr. právo na náhradu škody, ochrana
dôverných informácií, práva podľa ust. zákona č. 618/2003 Z. z.).

Článok IX.
Skončenie zmluvného vzťahu
Tento zmluvný vzťah sa skončí:
a) uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzatvorená
b) dohodou zmluvných strán, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje písomnú formu
c) odstúpením od zmluvy

Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

10.2

Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadi slovenským právnym poriadkom,
najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

10.3

Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomne po
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Uzavreté písomné dodatky sa stanú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.4

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením
podľa tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.
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10.5

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

10.6

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana
obdrží dva rovnopisy.

10.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a že
táto bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku a na znak súhlasu s
jej obsahom a vôľou byť zmluvou viazaní pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 26.1.2011

Objednávateľ
Ministerstvo obrany SR
Zast.: PhDr. Margarétou Cehlárikovou
Funkcia: riaditeľka kancelárie ministra obrany SR

Prílohy:
Príloha č. 1 Štatút Redakčnej Rady pre AVD Profesionál
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Poskytovateľ
Pro Dynamik, občianske združenie
Zast.: Mgr. Marián Košík
Funkcia: štatutárny zástupca

Príloha č. 1

Štatút Redakčnej Rady pre AVD Profesionál
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.1 Štatút Redakčnej Rady pre AVD (ďalen len „Rada“) vymedzuje pôsobnosť, úlohy,
zloženie Rady, práva a povinnosti členov Rady.
1.2 Redakčná Rada je spoločným výkonným orgánom poskytovateľa a objednávateľa, ktorý
je oprávnený rozhodovať v mene obidvoch zmluvných strán o jednotlivých záležitostiach
v zmysle tohto štatútu.
Článok 2
Úlohy a pôsobnosť Rady
2.1 Rada vykonáva koncepčnú a kontrolnú činnosť zvukovo-obrazového záznamu AVD.
2.2 Rada prerokováva a posudzuje otázky spojené s obsahovou a koncepčnou stránkou
scenára/námetu AVD a rozhoduje o významných odchýlkach od dohodnutého
scenára/námetu.
Článok 3
Zloženie Rady
3.1 Rada pozostáva zo šiestich členov.
3.2 Stálymi členmi Rady sú vedúci tlačového oddelenie Ministerstva obrany Slovenskej
republiky (ďalej len „MO SR“) a štatutárny orgán poskytovateľa Mgr. Maroš Košík (ďalej len
„štatutárny orgán poskytovateľa“). Dvoch členov vymenuje riaditeľ komunikačného odboru
MO SR a dvoch členov vymenuje štatutárny orgán poskytovateľa.
3.3 Členstvo v Rade zaniká
a) odvolaním
b) ak sa člen vzdá členstva v Rade
c) úmrtím
3.4 Okrem členov Rady sa rokovania Rady môžu zúčastniť aj ďalšie prizvané osoby.
Prizvané osoby nemajú právo hlasovať, majú možnosť predložiť návrhy, resp. zaujať
stanovisko k prerokovávaným problémom.
3.5 Členstvo v Rade je nezastupiteľné.
Článok 4
Práva a povinnosti členov Rady
4.1 Členovia Rady sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí a posudzovať obsah scenára AVD.
4.2 Majú právo sa vyjadrovať k jednotlivým prerokovávaným bodom na zasadnutí a vyžiadať
si doplňujúce informácie.

Článok 5
5.1 Rada sa schádza podľa potreby.
5.2 Každý člen Rady má 1 (jeden) hlas na hlasovaní na zasadnutiach Rady.
5.3 Radu zvoláva vedúci tlačového oddelenia MO SR, alebo štatutárny orgán poskytovateľa.
5.4 Rokovanie Rady vedie vedúci tlačového oddelenia MO SR a v jeho neprítomnosti ním
poverený člen Rady.
5.5 Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
5.6 Rozhodnutie Rady sa prijíma formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov.
5.7 V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas vedúceho tlačového oddelenia MO SR.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1 Štatút ako príloha tvoriaca neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, nadobúda platnosť a účinnosť
dňom jej podpisu zmluvných strán.
6.2 Štatút možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými
zástupcami oboch zmluvných strán k tomu oprávnenými.

