Zmluva ČfsIo: ZM2014411
,

drÀ

Zmiuva so štátom

:

2017

Zmluva o spoiupráci pri zaznamenávaní a vysielani kultúrneho podujatia
uzavretá podla § 269 ods. 2 zákona č .513/1991 Zb. Obchodný zákonník a príslušných ustanovení zákona
Č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
(ďalej len ,, zm luva u)
Čl.

ZMLUVNÉ STRANY
1. 1
Rozhlas a televĺzia Sloveriska
Mlynská dotina, 845 45 Bratislava
IČO: 47 232 480
iČ DPH: SK2023169973
štatutérny orgán: Václav Mika, generálny riadite ľ Rozhlasu a televízie Slovenska
bankové spojenie: Tatra banka, a.s,, Bratislava
čísio ú Čtu: IBAN Sl( 42LOO 0000 0029 2112 3194
zap ĺsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratlsiava L, oddiei: P0, vložka Č.: 1922/B
( ďalej aj len
1.2
Divadio Andreja Bagara v Nltre
Sídlo: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
i čo: 00 164 895
Dl Č. 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratiava
Čĺslo ú čtu: 7000310609/8180
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Štatutárny orgán: Jaroslav Dáczy, riadite ľ
Zriadená zria ďovacou listinou Č .j. 068/2003 zo d ň a 21.10.2003
(ďaiej ien ,,partner)

Čl.2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnost ĺ zmluvných strán pri vyhotoven ĺ audiovizuálneho
záznamu a vysielaní záznamu dlvadelného predstavenia z cykiu Pozvánka do divadla:
lvan Bukov čan: Kým kohút nezaspieva
Divadelné predstavenie sa bude zaznamenáva ť jedenkrát celé s ivákm1 a jedenkrát dopoiudnia pred
predstaven(m bez divákov, a to za ú čeiom výroby audiovizuálneho záznamu z podujatia ( ďaiej ten
,,záznam) resp. audiovizuálneho diela z podujatia ( ďalej len ,,AVD) a vysielan ĺ záznamu/AVD;
IDEC: 617 2710 0025 0006.
Partner umožní pod ľa požiadaviek režiséra telev ĺzneho záznamu nasn ĺmať ceié predstavenle alebo
sekven č ne po častiach pre potreby zostrihu výsleclného diela. Termín predstavenia a nakrúcania je 2.-3.
oktábra 2017 - Divadlo Andreja Bagara, Nitra, (ďalejlen,,podujatie).
2.2 RTVS podujatie zaznamená a vyrobí záznam /AVD; s nasledovným Časovým harmonogramom:
pristavenia a inštaiácia prenosovej techniky a svetiel
2. oktábra 2017 - 13.00 - 15.00 hod.
prĺprava, svietenie
2. oktábra 2017 - 16.00 - 18.00 hod.
záznam z divadelného predstavena bez divákov
3. oktábra 2017 - 11.00 - 14.00 hod.
3. oktábra 2017 - od 18.30 - 21.30 hod. záznam z divadelného predstavenia s dlvákmi

Zmluva Čĺslo: ZM2014411
tor: Ivan Bukov čan
maturgia: Adam GoId
na: Diana Strauszová
týmy: Eva Kleinová
ia a výber hudby: Michal Spišák
inkujú: herci DAB Nitra a hostia.
žia telev ĺzneho záznamu: Michal Spišák
Roman Brat
maturg RTVS:
lvana Kurincová
ducentka RTVS:
Divadlo Andreja Bagara Nitra
esto podujatia:
2.-3, oktábra 2017
m ĺn záznamu:
rtner touto zmluvou poskytuje RTVS súhlas na vyhotovenie a použitie záznamu/AVD (0.6 tejto

/uvy) vo vysie/oní R1VS.

Či. 3
Odmeria a spásob jej úhrady

iluvné strany'.-sq dohodli, že za poskytnutie licencie podla tejto zmluvy (Čl. 7 tejto zmluvy) vrátane
kladov Partnera na z ĺskanie a vysporiadanie majetkových práv oprávnených osáb v rozsahu uvedenom
ejtornluve RTVS uhradí 11.000.-€ (jedenásťtisíc eur) na základe faktúry vystavenej Partnerom najskár
uskutočnení podujatia so splatnosťou do 30 dn ĺ od doru čenia do sídla RTVS. Na túto zmluvu sa
vzťahuje DPH.
VS vysporiada autorské práva autora lvana Bukov čana prostredníctvom LITA.
iluvné strany berú na vedomie, že RTVS použlla na výrobu AVD finan čné prostriedky na základe
iluvy so štátom, Zmluva č. MK - 13812012/M o zabezpe čen ĺ služieb verejnosti voblasti rozhlasového
ielania a televízneho vysielania na roky 2013-5.7 a jej príslušného Dodatku pre rok 2017.

Čl.4
Povinnosti zmluvných strán

tner sa zaväzuje:

.i
f
1.1 umožni ť RTVS inštaláclu kamerovej, osvet ľovacej a zvukovej techniky vrátane kamerového žeriavu
podl požiadavky režiséra a hiavného kameramana telev ĺzneho záznamu.
1,2 umožniť vstup cio priestorov Divadla na inštaláciu a svetiel a inštaláciu prenosovej a kamerovej
a zvukovej techniky.
1.3 v súlade s ustanoveniami autorského zákona uzatvori ť licen čné zmluvy resp. rladne získa ť
a vysporlada ť majetkové práva autorov a výkonných umelcov a pod.) a iných oprávnených osáb
v súvislosti so zaznamenaním lch dlel a umeleckých výkonov, resp. iných predmetov ochrany
použitých v rámc ĺ podujatia a ich následným použitím/vyut ĺm spásobom, a to akb výhradnú
licenciu s tým, že nieje povinnýju využi ť, to všetko v rozsahu podra tejto zmluvy (ČL 7tejtozmluvy);
1.4 v súlade s § 72 odsek 2 Autorského zákona zabezpe čiť predchádzajúcl p ĺsomný súhlas autorov a
oprávnených osáb na spásob použitia záznamu a s poskytnutím ich práv z Partnera na RTVS (Čl. 7
-

tejto zmluvy);
1.5 Partner sa zaväzuje, že riadne vysporiada majetkové práva autorov a výkonných umelcov
a/alebo iných nosite ľov práv (ďalej Ien ,,nositella práv) ktorých diela, umelecké výkony a/alebo iné
predmety ochrany (ďalej Ien ,,predmety ochranyl ď) boli použité v rámci podujatia, a to na ich
zaznamenanie s následnou výrobou záznamu /AVD s tým, že súhlas nositelov práv bude zah ŕňat
formou
možnosť vvrobi ť záznam/AVD. vvslela ť záznam/AVD (vrátane predmetov ochranv)

Zmiuva Čĺslo: ZM2014411
použitie ich predmetov ochrany vysielan ĺm v rozsahu pod ľa tejto zmluvy a v pr ĺpade ak takéto nároky
budú voči RTVS uplatnené, Partner sa zaväzuje ich bezodkladne RTVS nahradi ť;
1.6 Partner si v odävodnených prípadoch vyhradzuje právo zmeny hereckého obsadenia ú činkujúcich.
1.7 umožnii pripojenie a odber elektrickej energie pre prenosovú techniku po čas skúšok a výroby
1.8 umožniť parkovanie vozidiel techniky pri zadnom vchode DAB Nitra

ĺVS sa zaväzuje:
2.1 na vlastné náklady podujatie zaznamena ť a vyroblť záznam/ AVD; RTVS nie je povinná záznam/AVD
odvysiela ť;
2.2 dodržiava ť predpisy požiarnej ochrany, bezpe čnosti práce a ochrany zdravia po čas prĺprav a pri
zaznamenávaní podujatia;
2.3 odovzdal Partnerovi rozmnoženinu záznamu/AVD na DVD nosi či, a to výhradne na nekomer čné
využitie;
2.4 zabezpe čiť na vlastné náklady technický personál potrebný po čas prípravy a realizácie
zaznamenávanla podujatia,
2.5 RTVS nie je oprávnená postúpi ť akéko ľvek práva získané podla tejto zmluvy od Partnera n jnú osobu
ani udellť
ej tret
osobe súhlas na použitie diela v rozsahu, ako jej bol udelený touto zmluvou.

Čl.5
Osobitné dojednanla
výrobcu záznamu/AVD sa považuje výlu čne RTVS; (tzn. RTVS je výrobcom prvého audiovizuálneho
rznamu podujatia resp. origináĺu audiovizuálneho diek, z podujatia s tým, že Partner je oprávnený
užlť/využiť záznam/AVD len na ú čely archivácie a krátku Časť záznamu/AVD mäže použi ť v rámci svojich
ezenta čno-propaga čných aktivít, mimo použllvysiela ním).
súvislosti s použit ĺm krátkej Časti záznamujAvD na preze ntáci u/propagáci u pod ľa bodu 5.1 sa Partner
väzuje vysporiada ť oprávnené náro1y nosite ťov za použitie (realizáclu) Ich predmetov ochrany v rámcl
)užitia krátkej časti záznamu/AVD v súlade s pr ĺslušnými ustanoveniami autorského zákona.
nluvné strany sa dohodli, že pri zaznamenávaní podujatia
4.1 Partner zabezpe čuje organiza čnú a obsahovú stránku podujatia pri dodržan ĺ podmienok pod ľa tejto
zmluvy,
;
4.2 RTVS zabezpe čuje technickú stránku zaznamenávania podujatia a výrobu záznru/AYD.
nan ĺm za RTVS je poverená lvana Kurincová, ktorá bude za RTVS rieši ť všetky záležitost ĺ a situácie, ktoré
istanú pri pinení tejto zmluvy, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.
)nan ĺm za Partnera je poverená Katar ĺna Hudecová, obchodná námestní čka DAB Nitra, ktorá bude za
irtnera rieši ť všetky záležitostí a situácie, ktoré nastanú pri pinení tejto zmluvy, ak v tejto zmluve nie je
)hodnuté inalc
irtner je povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy poskytnú ť RTVS všetky potrebné informácle
kajúce sa podujatia, vrátane dramturgických informácií a informácii a podkladov nevyhnutných na
sielanie a zaznamenávanie podujatia.
ony, ktoré sa dotýkajú platnosti, ú činnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy sú oprávnené vykonáva ť výlu čne
tutárne orgány strán.
irtner sa zaväzuje, že podujatie nebude v rozpore s ustanoveniami Ob čianskeho zákonn ĺka o ochrane
;obnosti a ustanoveniami 2ákona Č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. V pr ĺpade porušenia tohto
väzku sa Partner zaväzuje nahradi ť RTVS škodu tým vzniknutú, a to vrátane sankcií udelených zo strany
rejnej moci.

čl.6

Zmluva Čĺslo: ZM2014411
,,Rozhlas a televízia Slovenska uvádza

...

v záverečných titulkoch záznamu/ AVD bude uvedené:
,,vyrobila
Rozhlas a televízia Slovenska
.2017

znenie závere č ných titulkov bude špecifikované v titulkovej listine, Partner dodá podklady titulkovej
iramaturgii RTVS pred ukon čenĺm poslednej fázy výroby Audiovizuálneho diela.

Čl.7
Licencia
wtner touto zmluvou poskytuje RTVS výhradnú licenciu/sublicencie k podujatiu resp. k iredmetom
;hrany použitmv rámci podujatia, a to na zaznamenanie podujatia autorských a umeleckých výkonov
výrobu záznamu/AVD, ktorý máže RTVS odvysiela ť neobmedzene a to formou terestriálneho vysielania,
iblovè hp vysielania, satelitného vysielania, šírenie internetom a/alebo simultánnym vysielan ĺm bez
sového a teritoriálneho obmedzenia najmä jej ude ľuje licenciu na:
7.1.1 na vyhotovenle originálu záznamu umeleckého výkonu,
7.1.2 na vysielanie priameho telev ĺzneho prenosu a repríz (verejné vykonanie AVD),
7,1.3 na verejný prenos záznamu predmetom ochrany spásobom pod ľa bodu 4.1.5. tejto zmluvy,
7.1.4 na titulkovanle a dabing záznamu predmetov ochrany
7.1.5 na zaradenie audiovizuálneho zázna ~N z podujatia, resp. jeho časti, do audiovizuálneho diela.
7. 1.6 použitie fotografií vyhotovenýchv súvislosti s vyhotovovaním prvotného záznamu/AVD
7.1.7 vyhotovenie rozmnoženinýzáznamu/AVD na archívne ú čely a zaradenie záznamu/AVD do
archívu
-

-

je v rámci rozsahu Licencie pod ľa bodu 7.1 oprávnená použi ť Časti záznamu/AVD s predmetmi
na tieto ú čely je
:hrany) v rámci spravodajstva a dokumentaristlky a/alebo programových upútavie
rávnená záznam/DVD (jeho časť) spracovať/upraviť, spojiť s iným dielom a/alebo zapadi ť do súborného
ela, a to bez množstevného, časového, teritoriálneho alebo iného vecného obmedzenia.
rvs nie je oprávnená použl ť zázna m iným spásobom, než je dohodnuté v tejto zmluve. RTVS nie je povinná
hradnú licenciu použi ť.

rvs

Čl.8
Ochrana dáverných lnformácií
iluvné strany sa dohodli, že všetky lnformácie obchodnej, výrobnj alebo technlckej povahy ktoré majú
:uto čnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, ktoré si poskytli v rámci
kovania a uzatvárania tejto zmluvy alebo ktoré si poskytnú, alebo ktoré lnak vyplynú pri pinení tejto
nluvy, považujú za d čverné a zostanú pod ľa ich vále utajené a že tieto informácie neprezradia tretej osobe
ani ich nepoužijú v rozpore s ich ú č elom pre svoje potreby, a to bez ohradu na to, či dájde k uzatvoreniu
jto zmluvy alebo nie. Zmluvné strany berú na vedomie, že zrnluva sa zverej ň uje v Centrálnom registri
lúv tíradu vládySR.
;tanovenia predchádzajúceho odseku sa nevz ťahujú na prípady, kedy:
2.1 majú zmluvné strany tejto zmluvy opa č nú povinnosť stanovenú zákonom a/alebo
2.7 taktn infnrmeie nekvtnú onbám. ktoré maiú zo zál(ona Dovinnosť mlčanlivosti alebo

Zmluva Čĺslo: ZM2014411
Ďalšie dojednania zmluvných strári

wto zmluvou sa nezakiadá právnická osoba ani združenie podla § 829 Ob čianskeho zákonn ĺka.
väzky zmluvných strán sa obmedzujú iba na záväzky výslovne touto zmluvou prevzaté.
stúpenie akejko ľvek splatnej alebo nesplatnej pohladávky, ktorá vyplynie z tejto zmluvy na tretiu
;obu, je nepr ĺpustné.
)chodné podmienky pre využitie akýchko ľvek komerčných prvkov na podujat ĺ resp. vspojitostí sjeho
užitím v rámci vysielania bude Partner rieši ť separátnou zmluvou s Media RTVS - exkluzívnym
chodným zástupcom RTVS pre predaj komer čného a reklamného priestoru RTVS (pozri aj bod 5.2 tejto
luvy). RTVS sa zaväzuje da pokyny v prípade využitia komer č ných prvkov diela v reklame tak, aby
úvislosti s diefom boli použité prvky, ktoré nebudú vo vzťahu k dielu dehonestujúce, urážlivé alebo iným
vhodným sp6sobom nebudú znižova ť umeleckú hodnotu diela.
)rĺpade, že RTVS nebude m6c ť z d6vodu akejko ľvek prekážky na strane RTVS alebo na strane Partnera
dne zaznamena ť podujatie a vyrobi ť záznam z podujatia/AVD, zaväzuje sa Partner umožni ť RTVS
namenanie podujatia, resp. jeho Časti, v inom term ĺne, ktorý bude určený po vzájomnej dohode
luvných strán. Uvedené nemá vplyv na výšku odmeny za poskytnutie licencie pod ľa Článku 3 bod 3.1.
to zmluvy.

ČL1O
Závereč né ustanovenia

íva apovinnosti zmluvných strán výsfovne neupravené v tejto zmluve sariadia príslušnými všeobecne
äznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšeticým v zmysle dohodystrán pod ľa § 262 ods.
Obchodného zákonníka ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a ostatných
sl ušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
eny a dopinky obsahu tejto zmluvyje možné robi ť len po dohode zmluvných strán a formou p ĺsomných,
ovaných dodatkov, prehlásených za neoddelitelnú sú časť zmluvy.
o zmluva nadobúda platnos ť dňom jej p&l.pisu oboma zmluvnými stranami a ú činnosť d ňom
ledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ťiradu vfády SR
luvné strany sa dohodli, že zánik zmIvy sa nedotýka tých ustanovení tejto zmluvy, ktoré pod ľa svojej
ahy majú trvať aj po zániku zmluvy (napr. ochrana autorských práv, právo na náhradu škody, ochrana

erných informácii a pod.).
luva je vyhotovená v dvoch vyhotovenlach v slovenskom jazyku, každý s platnos ťou orinálu, pre každú
( f
mluvných Strán jedno vyhotovenie.
uvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pre č ítali jej obsahu porozumeli, jeho význam zrjmý a ur čitý a že
uva je prejavom ich slobodnej a vážnej v6le, Čo potvrdzujú svojlmi vlastnoru č nými podpismi.

ned ň a

V Bratislave d ňa

