ZMLUVA
O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU
A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO VYSIELANIE
uzatvorená v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy:
Útvar / Stredisko:

Administrátor zmluvy: Matovská

ZH11001083
CDT / 621

uzatvorená medzi
Rozhlas a televízia Slovenska
Sídlo:

Mýtna č.1, 817 55 Bratislava

Štatutárny orgán:

PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka

Korešpondenčná adresa: Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenský rozhlas
(ďalej len „OZ SRo“), Mýtna 1, 817 55 Bratislava
IČO:

47 232 480

DIČ:

2023169973

IČ pre DPH:

SK2023169973
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vložka č.: 1922/B

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., pobočka Bratislava, č. účtu: 2624455221/1100

(ďalej len „RTVS“)
a
Priezvisko, meno, titul: Zwiewka Jerzy Ryszard
Rodné číslo: xxx
Adresa trvalého bydliska: xxx
Tel. číslo:
Bankové spojenie: xxx/xxx
(ďalej len „výkonný umelec“)

Umelecké meno:
Číslo OP:
PSČ: xxx

Fax:

e-mail:

Článok I.
1.

Predmetom tejto zmluvy je podanie umeleckého výkonu, t.j. tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo
folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou alebo iným spôsobom (ďalej len „výkon“).

2.

Výkonný umelec sa zaväzuje podať výkon: Lolek
Názov programu: Chleborez
Kód programu: 2011_02_1_01_00625_001

3.

Výkon sa bude realizovať
Dňa: 15.11.2011
od: 13.00
Skúšky:

4.

do: 18.00

miesto: Bratislava

RTVS a výkonný umelec sa dohodli na odmene:
Kód honorárového sadzobníka: 601
vo výške eur: 35.slovom: Tridsaťpäť eur
Uvedená suma zahŕňa odmenu za podanie výkonu a odmenu za súhlas (udelenie licencie) na jeho používanie
v zmysle čl. VI. tejto zmluvy.

5.

Odmena je splatná prijatím výkonu:

.

Pod pojmom prijatie výkonu sa rozumie:
podanie výkonu na verejnom koncertnom vystúpení
alebo
finalizácia zvukového záznamu.
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Článok II.
1.

Výkonný umelec je povinný sa na výkon riadne pripraviť, podať výkon s plnou zodpovednosťou a podať výkon
maximálny svojim možnostiam, dodržiavať výrobný plán (t.j. presne deň a hodinu dohodnutej spolupráce),
zúčastniť sa na zmluvne dohodnutých skúškach a na nahrávaní (alebo priamom vysielaní) a rešpektovať pokyny
režiséra. Výkonný umelec je povinný dokončiť svoj výkon, ku ktorému sa zmluvne zaviazal.

2.

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

3.

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

4.

Výkonný umelec sa zaväzuje dodržiavať pracovné a bezpečnostné predpisy OZ SRo, s ktorými bude oboznámený, ako aj pokyny zamestnanca OZ SRo povereného realizáciou programu .

5.

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, výkonný umelec
súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol RTVS. Tento súhlas platí výhradne pre spracúvanie osobných údajov na účely tejto zmluvy a len počas doby jej trvania.
Článok III.

1.

RTVS je povinná zabezpečiť výkonnému umelcovi vhodné pracovné podmienky (miesto na odpočinok,
primerané osvetlenie) pri realizácii nahrávky, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, využitie jeho
zmluvne dohodnutého pracovného času a zabezpečiť kvalitu zvukového záznamu.

2.

Ak výkonný umelec bude účinkovať mimo sídla RTVS, či nahrávacieho štúdia OZ SRo, je OZ SRo povinná mu
oznámiť podmienky, za ktorých sa má výkon uskutočniť (doprava, ubytovanie, cestovné, ubytovacie výdavky a
pod.).
Článok IV.

1.

Ak má výkon nedostatky, ktoré bránia, aby mohol byť použitý na zmluvou stanovené účely, môže RTVS od
zmluvy odstúpiť. Ak sú nedostatky odstrániteľné, môže RTVS od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak výkonný umelec
nedostatky neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu RTVS na tento účel poskytla. RTVS môže od zmluvy
odstúpiť i vtedy, ak výkonný umelec bez závažného dôvodu nepodá riadny výkon ani v dodatočnej lehote, ktorú
mu RTVS poskytla. RTVS neposkytne výkonnému umelcovi dodatočnú lehotu, ak vyplýva zo zmluvy alebo
povahy veci, že RTVS nemôže mať na oneskorenom splnení záujem.

2.

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.

3.

Ak RTVS z mimoriadnych dôvodov nebude môcť niektorý z termínov dodržať, je možné po dohode s výkonným
umelcom výkon presunúť na iný deň a čas bez toho, aby výkonnému umelcovi vznikol nárok na zvýšenie odmeny. Presunutie termínu výkonu musí však byť oznámené výkonnému umelcovi najneskôr do 24 hodín pred zmluvou dohodnutým dňom.
Článok V.

1.

Výkonný umelec môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak RTVS nedodrží termíny nahrávania, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak. V takomto prípade má nárok požadovať náhradu škody, ktorá mu v dôsledku odstúpenia
vznikla.

2.

V prípade, že RTVS nemôže program, ktorého súčasťou je výkon podľa tejto zmluvy dokončiť v termíne
uvedenom v zmluve, je povinný túto skutočnosť pred ukončením platnosti tejto zmluvy oznámiť výkonnému
umelcovi a uzatvoriť dodatok zmluvy, predmetom ktorého budú nové podmienky na dokončenie výkonu. RTVS
bude rešpektovať všetky záväzky výkonného umelca voči tretím osobám.

3.

Ak nedôjde po uzavretí zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane RTVS (okrem dôvodov vyššej moci) k realizácii
podania umeleckého výkonu, prislúcha výkonnému umelcovi náhrada dohodnutej odmeny takto:
a) V prípade písomného oznámenia v termíne 14 kalendárnych dní pred podaním umeleckého výkonu
prináleží výkonnému umelcovi náhrada odmeny vo výške 30% z dohodnutej odmeny.
b) V prípade písomného oznámenia v termíne 7 kalendárnych dní pred podaním umeleckého výkonu prináleží
výkonnému umelcovi náhrada odmeny vo výške 50% z dohodnutej odmeny.
c) V prípade písomného oznámenia v deň podania umeleckého výkonu prináleží výkonnému umelcovi
náhrada odmeny vo výške 100% z dohodnutej odmeny.

4.

Ak nemôže výkonný umelec podať výkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iných mimoriadne závažných
dôvodov, napr. úraz, úmrtie v rodine, je povinný o tom bezodkladne vyrozumieť zamestnanca OZ SRo, ktorý
program realizuje alebo ním poverenú osobu (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.

5.

Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu v celom rozsahu z dôvodov vyššej moci alebo z dôvodov uvedených v bode 4.
tohto článku zmluvy, patrí výkonnému umelcovi pomerná časť dohodnutej odmeny podľa toho, čo už
z uzatvorenej zmluvy splnil.
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6.

V prípade, že výkonný umelec nedodrží pracovné podmienky uvedené v tejto zmluve (skúšky, nahrávanie),
RTVS bude jeho dohodnutú odmenu krátiť minimálne vo výške 30% zo sumy podľa čl. I. bod 4. tejto zmluvy.
Článok VI.

1.

2.

Touto zmluvou udeľuje výkonný umelec RTVS súhlas (licenciu):
a) na rozhlasové vysielanie. Rozhlasovým vysielaním sa rozumie verejný prenos uskutočňovaný RTVS, a to
i v prípade, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba pod vedením RTVS a na jej zodpovednosť, vrátane
káblového vysielania (káblovej retransmisie) a vysielania pomocou satelitu,
Za rozhlasové vysielanie sa pre účely tejto zmluvy považuje aj sprístupňovanie vysielania prostredníctvom
siete internet (webcasting, streaming) a sprístupňovanie archívnych programov RTVS prostredníctvom
elektronickej siete internet (downloading, on demand, podkast), resp. iných dnes známych alebo počas
platnosti tejto zmluvy vyvinutých komunikačných sietí (technológií).
b) na zachytenie svojho výkonu na záznam vyrobený vlastnými prostriedkami RTVS alebo tretími subjektmi,
c) na vysielanie zvukového záznamu s jeho výkonom na všetkých programových službách RTVS, vrátane
vysielania do zahraničia, formou káblového vysielania (káblová retransmisia), satelitného vysielania,
simultánneho vysielania a na všetky spôsoby použitia prostredníctvom digitálnych technológií vrátane
internetu (webcasting, streaming, downloading, on demand, podkast) resp. iných dnes známych alebo
počas platnosti tejto zmluvy vyvinutých komunikačných sietí (technológií),
d) k postúpeniu zvukového záznamu na vysielanie tretej osobe formou poskytnutia licencie a/alebo sublicencie, a to vcelku alebo po častiach, neobmedzene alebo v obmedzenom rozsahu. Podmienky takéhoto
poskytnutia práv budú predmetom osobitnej dohody.
e) na použitie zaznamenaných výkonov pre potreby výroby rozhlasových programov vyrábaných RTVS
vlastnými technickými prostriedkami, vo vlastnej réžii a pre vlastné vysielanie (synchronizačné práva), či už
formou trvalého alebo efemérneho záznamu,
f) k nekomerčnému vysielaniu medzinárodnými verejnoprávnymi rozhlasovými spoločnosťami v rámci
medzinárodnej výmeny členov European Broadcasting Union (EBU),
g) k rozmnožovaniu a rozširovaniu zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny na
nosičoch predajom, nájmom vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo
práva držby. Podmienky takéhoto poskytnutia práv budú predmetom osobitnej dohody.
Licenciu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy poskytuje výkonný umelec RTVS bez teritoriálneho a časového
obmedzenia.
Článok VII.

Iné dojednania:
1.

Výkonný umelec súhlasí s použitím svojej podobizne na propagačné účely.

Článok VIII.
1.

Táto zmluva bola uzatvorená v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako zákazka s nízkou hodnotou.

2.

Vo veciach osobitne neupravených v tejto zmluve platia ustanovenia Autorského zákona, Občianskeho
zákonníka a vykonávajúcich predpisov.

3.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

4.

Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť Rozhlasu a televízie Slovenska zverejniť túto zmluvu podľa § 5 a)
zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so
zverejnením zmluvy v celom jej rozsahu. Výkonný umelec zároveň súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov
(v rozsahu: meno a priezvisko).
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

5.

V Bratislave, dňa

<meno a priezvisko>
výkonný umelec
(v prípade neplnoletosti podpis jeho
zákonného zástupcu)

V Bratislave, dňa

PhDr. Miloslava Zemková
generálna riaditeľka RTVS

