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ZMLUVA  
 o poskytnutí služby pri výrobe audiovizuálneho diela 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 
 
    

Rozhlas a televízia Slovenska 
sídlo:    Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:    47 232 480 
DIČ:   2023169973 
IČ DPH:   SK2023169973 
štatutárny  orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
bankové spojenie: XXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXX  
zápis:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 
1922/B 
(ďalej len „RTVS“) 
 
a 
 
incloud s. r. o.   
Sídlo:                               Galvaniho 16603/31, 82104 Bratislava 
IČO:                                 51881756  
IČ DPH:                           SK2120822022 
Bankové spojenie:        XXXXXX   
Číslo účtu:                      XXXXXX  
Štatutárny orgán:         Mgr. Marian Košík, konateľ  
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
číslo 130661/B 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 (RTVS a partner ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo „zmluvní partneri“) 
 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre RTVS službu nemajúcu povahu 
umeleckého výkonu, t. j. bez autorského tvorivého prvku -  drobné informačné state príspevky TS 
12061095 (v zmysle rozpočtu v prílohe)  pri príprave a výrobe AVD s pracovným názvom „KLUB 3 
IDEC: 621211000790037-76 .  Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie tejto služby v rozsahu podľa 
požiadaviek a pokynov RTVS a ním poverených osôb, v súlade so scenárom AVD a v medziach 
predmetu podnikania poskytovateľa v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto 
zmluvy.  Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok RTVS zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutú službu 
odmenu. Predmetom zmluvy je i úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí služby zo 
strany poskytovateľa, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
II. 

Miesto a termín plnenia 

1. Miestom plnenia je  Slovenská republika – podľa  dispozícii a pokynov RTVS. 
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2. Harmonogram výroby príspevkov AVD  je nasledovný: 
a) Výroba príspevkov pre častí 621211000790037-56  je časovo ohraničená do 15.8.2021; 
b) Výroba príspevkov pre  častí 6212110007900057-76  Časovo ohraničená do 15.11.2021; 
 

 
 

3. Poskytovateľ poskytne Službu pri príprave, výrobe AVD v období od  15.5.2021 do 15.11.2021, 
pričom do 30.11.2021 sa zaväzuje poskytnúť všetky Služby, na ktoré je povinný podľa tejto Zmluvy. 
Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať termíny poskytnutia konkrétnych čiastkových Služieb, ktoré 
určuje RTVS. 

 

4. Vzhľadom na povahu výroby AVD si RTVS vyhradzuje právo jednostranne zmeniť a upraviť termín 
skončenia výroby AVD podľa bodu 2 tohto článku. Zmeny je RTVS povinný oznámiť poskytovateľovi 
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich sám dozvie, a to prostredníctvom osoby 
producenta. 

 
 
 

III. 
Odmena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na jednotkovej cene za 1 príspevok vo výške 900,-eur (slovom: deväťsto eur) plus DPH a 
celkovej cene za poskytnutie 40 príspevkov  vo výške 36 000,- eur  (slovom: tridsaťšesťtisíc eur) plus 
DPH. Táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, už 
s prihliadnutím na všetky náklady, ktoré v súvislosti s plnením tohto záväzku poskytovateľovi vzniknú. 
 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za zabezpečenie a služby  takto : 
a) Za príspevky do častí 621 2110 0079 0037-56 sa zmluvné strany dohodli na úhrade preddavku vo výške  
18 000,-eur ( slovom: osemnásťtisíc eur) vrátane DPH do 14 dní od doručenia preddavkovej faktúry do 
sídla RTVS, ktorú vystaví Poskytovateľ najskôr v deň účinnosti zmluvy. Doplatok vo výške 3 600 eur 
(slovom: tritisícšesťsto eur ) s DPH bude uhradený po odovzdaní a prevzatí príspevkov za časti 621 2110 
0079 0037-56 a  po zohľadnení uhradeného preddavku na základe vyúčtovacej faktúry so splatnosťou 
do 30  dní od doručenia faktúry  do sídla RTVS. Zhotoviteľ je povinný vystaviť daňové doklady v súlade 
so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov 
b) Za príspevky do častí 621 2110 0079 0057- 76 sa zmluvné strany dohodli na úhrade preddavku vo 
výške 18 000,- eur ( slovom: osemnásťtisíc eur) vrátane DPH do 14  dní od doručenia preddavkovej  
faktúry  do sídla RTVS, ktorú vystaví Poskytovateľ najskôr v deň 16.8.2021. Doplatok vo výške 3 600 eur 
(slovom: tritisícšesťsto  eur ) s DPH bude uhradený po odovzdaní a prevzatí príspevkov za časti 621 
2110 0079 0057-76 a po zohľadnení uhradeného preddavku na základe vyúčtovacej faktúry so 
splatnosťou do 30  dní od doručenia faktúry  do sídla RTVS.   

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že drobné informačné state príspevky uvedené v čl. I. sa stávajú 
majetkom RTVS po uhradení celkovej dohodnutej odmeny  bod 1 tohto článku III na základe vystavenej 
faktúry, ktorej súčasťou bude potvrdený preberací protokol zo strany RTVS, so splatnosťou 30 
dní. RTVS má právo drobné informačné state a príspevky využívať aj po častiach  aj v budúcnosti pri 
výrobe a realizácii svojich programov bez obmedzení.  
 
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť daňové doklady v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov.   
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5. RTVS uhradí cenu Poskytovateľovi na jeho bankový účet uvedený v úvode tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli, že povinnosť uhradiť cenu je splnená dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa. 
 
 
 

Článok IV. 
Odovzdanie a prevzatie  služby  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že služba sa bude považovať za odovzdanú dňom jej odovzdania  
RTVS a podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí oboch zmluvných strán za 
RTVS dramaturg a vedúci výrobného štábu a za partnera producent, alebo osoba ním 
poverená. 
 
 

V. 
Povinnosti a práva zmluvných strán 

1.  RTVS sa zaväzuje, že Poskytovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť počas  celého obdobia 
plnenia zmluvy a to najmä: 
 

a. odovzdať Poskytovateľovi včas všetky informácie a podklady potrebné na vykonanie 
predmetu zmluvy, 

b. vytvoriť Poskytovateľovi podmienky pre splnenie služby, zabezpečiť prístup do 
priestorov a objektov, ktoré budú určené pre vykonávanie predmetu plnenia podľa 
miesta prípravy alebo nakrúcania AVD, 

c. zabezpečiť primerané podmienky pre realizáciu nakrúcania príspevkov AVD , 
d. uhrádzať zmluvne dohodnutú odmenu za poskytnutú službu včas v dohodnutej výške, 
e. označiť poskytovateľa v titulkoch AVD obvyklým spôsobom. 
 

2. Poskytovateľ je povinný najmä: 
a) na požiadanie RTVS predložiť kópiu platného dokladu o podnikaní alebo výpisu 

z obchodného registra, 
b) na požiadanie RTVS predložiť rozpis vykonaných činností, ako aj sumár všetkých 

výdavkov schválených zo strany RTVS,  
c) oznámiť RTVS bez zbytočného odkladu všetky prekážky na strane Poskytovateľa, ktoré 

mu bránia v podávaní služby, 
d) rešpektovať pokyny producenta a úzko spolupracovať s dramaturgiou a produkciou 

výroby, 
 

3. Ak Poskytovateľ pri svojej činnosti získal na náklady RTVS pre výrobu príspevkov AVD akékoľvek 
hmotné aj nehmotné  statky, je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich doručenie na 
miesto určené zástupcom RTVS a v prípade, že je na to oprávnený, aj previesť vlastnícke alebo 
iné právo k týmto statkom na RTVS. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytnutí služby podľa tejto zmluvy nepožívať a nebyť pod 
vplyvom žiadnych omamných látok, najmä alkoholu a narkotík, prípadne liekov, ovplyvňujúcich 
motoriku a psychiku človeka. Požitie takýchto látok v rámci plnenia povinností podľa tejto 
zmluvy zo strany Poskytovateľa je podstatným porušením jeho povinností. V prípade porušenia 
povinnosti podľa tohto bodu zmluvy má RTVS právo aj na zmluvnú pokutu vo výške dovtedy 
zaplatenej odmeny podľa tejto zmluvy.  Odstúpením od zmluvy, alebo uplatnením zmluvnej 
pokuty z uvedeného dôvodu nie je dotknutý nárok RTVS  na náhradu  prípadnej škody vo výške 
prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby predĺžiť dobu výroby príspevkov AVD 
v porovnaní s plánovanou dobou výroby, vynaloží všetko potrebné úsilie na  ich dokončenie 
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AVD. 
6. Poskytovateľ súhlasí s tým, že RTVS má neobmedzené právo zmeniť, upraviť, doplniť výsledok 

služby poskytovateľa. 
7. Výber prípadných spolupracovníkov poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy podlieha schváleniu 

RTVS resp. ním poverených osôb. 
 

VI. 
Zánik a odstúpenie od zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné skočiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve alebo v zákone má RTVS právo od zmluvy 

odstúpiť, ak Poskytovateľ poruší zmluvu podstatným spôsobom, teda najmä ak poskytovateľ: 
a) nepodáva službu riadne, včas a v najvyššej možnej kvalite, najmä ak poruší povinnosť 

dodržať ktorýkoľvek z termínov podľa čl. II tejto zmluvy. 
b) odmietne poskytnúť RTVS súčinnosť v rozsahu tejto zmluvy, 
c) bezdôvodne a bez riadneho ospravedlnenia sa nedostaví na miesto plnenia alebo sa 

opakovane dostaví s oneskorením, 
d) ak nastane rozpočtové provizórium podľa § 11 zákona č. 532/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov alebo dôjde 
k viazaniu rozpočtových prostriedkov Ministerstvom kultúry SR podľa § 18 cit. Zákona, 
v takom prípade, sa RTVS zaväzuje uhradiť náklady vynaložené na produkciu 
a postprodukciu, ktoré boli vykonané do oficiálneho oznámenia zániku alebo 
odstúpenia od zmluvy podľa čl.VI, bod 2d zmluvy.  

3. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak mu RTVS nezaplatí odmenu podľa tejto    zmluvy 
po uplynutí splatnosti faktúry ani v písomne určenej dodatočnej primeranej lehote. 

 
VII. 

Osobitné dojednania 

1. Poskytovateľ je zodpovedný za všetky predmety, ktoré mu boli v súvislosti s výrobou 
príspevkov AVD zverené na základe písomného protokolu.  

2. Poskytovateľ je povinný v súvislosti s svojou činnosťou dodržiavať všetky platné právne 
predpisy  na územiach, v ktorých svoju činnosť vykonáva  a všetky pre účely výroby AVD a 
platné vnútorne normy a pokyny RTVS, s ktorým bol preukázateľne oboznámený. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v dobe uzatvorenia zmluvy nemá žiadne zmluvné záväzky, ktoré 
by mu bránili v poskytovaní služby v zmysle tejto zmluvy. Zároveň sa zaväzuje, že po podpise 
tejto zmluvy neprevezme žiadne záväzky, ktoré by bránili plneniu predmetu tejto zmluvy. 
Porušenie tohto ustanovenia tejto zmluvy je považované za podstatné porušenie zmluvy 
a zakladá právo RTVS od zmluvy odstúpiť. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať prvých 5 príspevkov do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na celosvetovú pandémiu COVID 19, budú flexibilne 

odovzdávať a preberať príspevky AVD a tak plniť harmonogram výroby,  podľa bodu 2., čl. II. 
zmluvy, ak si to okolnosti alebo nariadenia vyššej autority "vis major"  vyžiadajú alebo zabránia 
riadnej produkcii príspevkov AVD.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ v rámci svojich producentských aktivít na 
sociálnych sieťach, vyvinie úsilie na propagovanie obchodného mena RTVS, značky relácie 
KLUB 3 alebo Klubu na Trojke,  a pre tento účel použije materiál získaný pri produkcii 
príspevkov AVD. 

 
 

VIII. 
Záväzok mlčanlivosti 
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1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude tretím osobám oznamovať alebo sprístupňovať akékoľvek 
informácie týkajúce sa výroby AVD, najmä informácie výrobnej, obchodnej, technickej a inej 
povahy a bude tiež konať tak, aby obchodné meno RTVS nebolo ohrozené alebo poškodené. 
Poskytovateľ je povinný zachovávať úplnú mlčanlivosť podľa tohto bodu zmluvy od uzatvorenia 
zmluvného vzťahu, po celú dobu jeho trvania a celý čas po jeho skončení. Porušenie tohto 
ustanovenia zmluvy zakladá právo na odstúpenie od zmluvy zo strany RTVS, alebo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie vo výške 500.-€ (slovom päťsto eur), 
ak z tohto dôvodu RTVS od zmluvy neodstúpi. Nárok na náhradu škody nie je uplatnením 
zmluvnej pokuty dotknutý. 

2. Poskytovateľ nie je oprávnený  komunikovať so zástupcami akýchkoľvek médií o priebehu 
výroby AVD. V prípade požiadavky na poskytnutie takýchto informácií poskytovateľ odkáže 
médiá na oprávneného zástupcu RTVS. 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom  jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR 
v rozsahu v zmysle platnej legislatívy.  

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky úkony súvisiace s výrobou príspevkov AVD, ktoré 
vykonali pred podpisom tejto zmluvy, sa považujú za úkony v zmysle tejto zmluvy a sú 
v plnom rozsahu platné, pokiaľ nie sú v rozpore s touto zmluvou. 

3. Táto zmluva sa v zmysle dohody strán podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej  
republiky. 

4. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
formou písomných  číslovaných a signovaných dodatkov k tejto zmluve.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré by v súvislosti s plnením záväzkov 
vyplývajúcich z  tejto zmluvy vznikli, budú riešiť prednostne spoločným rokovaním a dohodou. 
V prípade, že zmluvné strany nedokážu spor vyriešiť dohodou, pre rozhodovanie o spore sú 
príslušné súdy Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre RTVS 
a jeden pre poskytovateľa. 

7. Táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za 
nápadne nevýhodných podmienok. Strany si ju pozorne prečítali, s jej obsahom bez výhrad 
súhlasia, na znak čoho ju ako prejav svojej vôle podpisujú. 

 
 
Príloha č. 1 Finančná kalkulácia poskytnutého plnenia  
  
 
 
V Bratislave  dňa __________________ 
 
 
 
 
 
.................................................                                                         .................................................                             
Marian  Košík                        PhDr. Jaroslav Rezník 
konateľ Incloud, s. r. o.                     generálny riaditeľ RTVS 
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Príloha č.1 Finančná kalkulácia poskytnutého plnenia 
 
Objednávateľ: RTVS 
Projekt: Klub 3 
Plnenie: Drobné informačné state a príspevky v rozsahu cca 3,5 -5,5 min. á príspevok 
Vypracoval: Maroš Košík, Incloud s.r.o.  
 
Drobné informačné state a príspevky      

idec 621211000790037-76      

Kalkulácia poskytnutej služby  MJ PJ JC spolu 

predprodukcia Rozpis plnenia      

 produkcia  hod 6 10 60 

 redaktor hod 6 10 60 

produkcia Technika  hod 6 25 150 

 doprava km 100 1 100 

 kameraman hod 6 15 90 

 redaktor hod 6 15 90 

 produkcia  hod 6 15 90 

Postprodukcia  Zostrih / strih a strižňa hod 6 30 180 

 nakladanie grafiky, trikov, titulkov hod 2 10 20 

 obrazovo zvuková kompletizácia hod 3 20 60 

Celkom: cena za 1 príspevok      900 

 cena s DPH 20%    1080 

 40 príspevkov bez DPH    36 000,00 € 

 40 príspevkov s DPH celkom    43 200,00 € 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
  


