
č. 916/2019 
 

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA   
    uzatvorená podľa § 631 až 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon medzi: 
 

 
 
názov:   Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
sídlo:    Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava 
IČO:    00164429 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
IBAN:    SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Kovár, poverený zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
meno a priezvisko:      PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
dátum narodenia:         
adresa:              
IBAN:               
   
(ďalej len „autor“)  
 
 
 

1 Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela, udelenie súhlasu na použitie diela, úprava 

vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 

1.2 Autor sa zaväzuje vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvoriť pre objednávateľa fotografické 
a kresbové diela zachytávajúce predmety a činnosti súvisiace s čipkárstvom (ďalej len „dielo“).   

 
1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vytvorené dielo zaplatiť autorovi odmenu podľa článku 4 

tejto zmluvy. 
 
1.4 Touto zmluvou udeľuje autor objednávateľovi licenciu k dielu špecifikovanú v článku 3 tejto 

zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za udelenú licenciu zaplatiť autorovi odmenu podľa článku 4 
tejto zmluvy.   

 
 
2 Vytvorenie diela  
2.1 Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo v nasledovnej podobe, rozsahu a forme:  

a) kategória: dokumentačné, 
b) obsah zachytený na fotografiách: predmety a činnosti súvisiace s čipkárstvom,  
c) farebnosť: farebná fotografia, kresba, 
d) počet: 30 kusov, 
e) rozlíšenie: okolo 3544 x 2363 pixelov,  
f)   formát: jpg. 

 
2.2 Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo tak, aby neobsahovalo žiadne skutočnosti, ktoré môžu bez 

právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných alebo by mohli byť 
v rozpore s dobrými mravmi alebo považované za neslušné.  

 
2.3 Autor sa zaväzuje dielo spĺňajúce požiadavky podľa bodu 2.1 tohto článku odovzdať 

objednávateľovi v elektronickej podobe (na nosiči digitálneho záznamu alebo zaslaním 
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objednávateľovi emailom). Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa. Termín 
odovzdania diela je do 20. 12. 2019. 

 
2.4 Objednávateľ má právo žiadať autora o doplnenie či inú úpravu diela, a to do 10 dní odo dňa 

jeho odovzdania podľa bodu 2.3 tohto článku; na vykonanie týchto úprav objednávateľ poskytne 
autorovi 10 dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu. 

 
2.5 Autor sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri prípadnom spojení diela s iným 

dielom, zaradení do databázy alebo jeho spracovaní, a to v termíne (predrokovanom s autorom) 
určenom objednávateľom; tento termín objednávateľ oznámi autorovi v primeranej lehote.  

 
2.6 Hmotné substráty, na ktorom je dielo odovzdané objednávateľovi v zmysle bodu 2.3 tohto 

článku zmluvy, sa zaplatením autorskej odmeny stávajú výhradným vlastníctvom 
objednávateľa.  

 
 

3 Licencia 
 
3.1 Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela vytvoreného na základe tejto zmluvy 

všetkými spôsobmi použitia známymi v čase uzatvorenie tejto zmluvy, najmä (nie však výlučne) 
nasledovnými spôsobmi: 
a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona, 
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela zahŕňajúc rozmnoženiny priame aj nepriame, trvalé aj 

dočasné, vcelku aj sčasti, akýmikoľvek technickými prostriedkami/zariadeniami (spôsob) 
a v akejkoľvek forme, a pokiaľ ide o rozmnoženiny v elektronickej forme, tak v režime s on-
line aj off-line, 

e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho 
práva, vypožičaním a/alebo nájmom, 

f)   uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny 
diela, verejným vykonaním diela a/alebo verejným prenosom diela. 

 
3.2 Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie (ako celku alebo niektorého jeho 

jednotlivého oprávnenia) tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 
licencie alebo jej časti; autor nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne 
informoval.  

 
3.3 Autor udeľuje objednávateľovi licenciu podľa tohto článku zmluvy ako výhradnú, 

v neobmedzenom rozsahu (bez vecného, kvantitatívneho alebo teritoriálneho ohraničenia) a na 
celú dobu trvania autorských majetkových práv k dielu. 

 
3.4 Licencia podľa tohto článku zmluvy sa primerane vzťahuje aj na prípadné deriváty diela vrátane 

ich rozmnoženín, ak vznikli uplatnením niektorého z oprávnení podľa bodu 3.1 tohto článku.  
 
3.5   Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný licenciu (resp. jej jednotlivé oprávnenia) podľa 

tohto článku zmluvy využiť (tzn. nie je povinný dielo použiť). 
 
 
4 Autorská odmena 
 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za dielo a za licenciu k dielu odmenu 50 € (slovom: 

päťdesiat eur), 1 (slovom: jedna) fotografia à 1,66 € (slovom: jedno euro šesťdesiatšesť centov). 
Túto odmenu tvorí 80 % podiel za vytvorenie diela a 20 % podiel za súhlas na použitie diela. 

 
4.2 Nárok na vyplatenie odmeny podľa bodu 4.1 tohto článku vzniká autorovi po odovzdaní diela 

objednávateľovi spôsobom a v termíne podľa čl. 2 bodu 2.3 tejto zmluvy; v prípade požiadaviek 
objednávateľa na doplnenie/úpravu diela je rozhodujúci termín odovzdania 
doplneného/upraveného diela podľa čl. 2 bodu 2.4 tejto zmluvy.       
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4.3 Odmena podľa bodu 4.1 tohto článku bude autorovi vyplatená po odovzdaní diela v zmysle 
bodu 4.2 tohto článku.  

 
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že na odmene podľa bodu 4.1 tohto článku sa dohodli rešpektujúc 

príslušné ustanovenia Autorského zákona a že ju považujú za odmenu spravodlivú, 
zodpovedajúcu spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela.  

 
4.5 Objednávateľ odvedie z odmeny podľa bodu 4.1 tohto článku (z príslušného % podielu) povinný 

odvod 2 % do príslušného umeleckého fondu podľa osobitného predpisu (zákon NR SR 
č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch); autorovi bude vyplatená suma znížená o tento odvod.    

 
4.6 Objednávateľ a autor sa v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení zákona č. 253/2015 Z. z. dohodli, že z ceny (odmeny), ktorú objednávateľ zaplatí 
autorovi na základe tejto zmluvy, sa nebude vyberať daň z príjmu zrážkou. Z tejto odmeny si 
zaplatí (odvedie) daň z príjmov autor sám na základe daňového priznania. 
 

 
5 Exkluzivita udelených privolení 
 
5.1 Autor sa počas trvania výhradnej licencie udelenej podľa čl. 3 tejto zmluvy zaväzuje:  

a) samostatne nepoužiť dielo, jeho prípadné spracovania ani iné deriváty s výnimkou 
prípadov podľa bodu 5.2 tohto článku, 

b) neudeliť bez súhlasu objednávateľa tretej osobe súhlas nakladať s dielom, jeho prípadnými 
spracovaniami, alebo inými derivátmi, niektorým zo spôsobov vymedzeným v čl. 3 tejto 
zmluvy.  

 
5.2 Ustanovenie bodu 5.1 tohto článku sa nevzťahuje na použitia, ktoré autor realizuje samostatne 

a výhradne na účel propagácie alebo prezentácie výsledkov vlastnej tvorivej činnosti, napr. 
prostredníctvom zbierky vlastnej tvorby, autorskej antológie, autobiografie.   

 
 

6 Zánik zmluvy 
 
6.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí: 

a) zo zákonných dôvodov, 
b) uplynutím účinnosti zmluvy podľa povahy záväzku, 
c) vzájomnou písomnou dohodou, 
d) jednostranným odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v zákone alebo uvedených 

v tejto zmluve.  
 
6.2 Ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 6.1 písm. c) možno kedykoľvek s tým, že sa v písomnej 

dohode uvedie, na koho podnet sa takáto dohoda uzatvára a dôvod jej uzatvorenia. 
 
6.3 Ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 6.1 písm. d) možno v prípade zvlášť hrubého porušenia 

povinností ustanovených v tejto zmluve; zvlášť hrubým porušením sa rozumie porušenie 
povinnosti jednej zo zmluvných strán, pri ktorom nie je možné spravodlivo požadovať od druhej 
zmluvnej strany, aby pokračovala v plnení podľa tejto zmluvy, a to so zreteľom na jej obsah 
a účel. 

 
6.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak bude zrejmé, že dielo nebude hotové včas 

a/alebo nebude vykonané riadne, a ak autor neurobí nápravu ani v objednávateľom určenej 
primeranej lehote. 

 
6.5   Autor  a objednávateľ nie sú v omeškaní, ak toto vznikne v dôsledku vplyvu vyššej moci. Pod 

vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.  

 
6.6   Objednávateľ môže ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 6.1 písm. d) najmä ak sa niektoré 

z autorových vyhlásení podľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé.  
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7 Sankcie za neplnenie zmluvy 
 
7.1   V prípade nedodržania termínu plnenia podľa čl. 2 bodu 2.3 alebo 2.4 tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený požadovať od autora zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z celkovej odmeny podľa čl. 4 bodu 4.1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania; 
autor sa zaväzuje takúto zmluvnú pokutu zaplatiť. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej 
pokute požadovať od autora aj náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.  

 
7.2   V prípade omeškania objednávateľa s úhradou autorskej odmeny je autor oprávnený požadovať 

od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi 
predpismi.   

         
 
8 Ochrana dôverných informácií 
 
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak si budú poskytovať informácie, ktoré budú považovať 

za dôverné alebo ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej zmluvnej strany, upozornia na túto 
skutočnosť druhú zmluvnú stranu alebo tieto informácie označia textom „dôverné“ alebo 
„obchodné tajomstvo“ (ďalej len „dôverné informácie“). 

 
8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú použiť dôverné informácie len na účely plnenia tejto zmluvy a 

ochraňovať ich tak, aby zabránili ich neoprávnenému použitiu, rozširovaniu či publikovaniu 
(zverejneniu) vrátane sprístupnenia ich obsahu tretej osobe, a to aj po ukončení platnosti tejto 
zmluvy.   

 
8.3 Ochrana dôverných informácií sa nevzťahuje na prípady, keď: 

a) zmluvná strana preukáže, že je táto informácia verejne dostupná, bez toho, aby túto 
dostupnosť spôsobila alebo jej ju poskytla tretia osoba, ktorá takúto informáciu nezískala 
porušením povinnosti ich ochrany, 

b) zmluvná strana preukáže, že mala túto informáciu k dispozícii ešte pred dátumom 
sprístupnenia druhou zmluvnou stranou, a že ju nenadobudla v rozpore so zákonom alebo 
s iným obmedzením sprístupnenia, 

c) zmluvná strana získa od druhej zmluvnej strany písomný súhlas sprístupňovať danú 
informáciu, a to aj dodatočne,  

d) ak je sprístupnenie informácie vyžadované zákonom alebo záväzným rozhodnutím 
oprávneného orgánu alebo 

e) zmluvná strana poskytne dôverné informácie tretej osobe za účelom uskutočnenia 
právneho, účtovného alebo daňového auditu, ak sú tieto osoby viazané povinnosťou 
ochrany informácií najmenej v rozsahu, aký je stanovený v tomto článku zmluvy. 

 
 
9  Osobitné ustanovenia 
  
9.1 Autor vyhlasuje, že plnenie, ktoré je predmetom jeho záväzku osobne vytvoriť dielo podľa tejto 

zmluvy, je možné a že objednané dielo, spĺňajúce všetky objednávateľom požadované 
vlastnosti špecifikované v tejto zmluve, je možné jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou 
vytvoriť.  

 
9.2 Autor vyhlasuje, že dielo vytvorí vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a že nebude porušovať 

a/alebo neoprávnene zasahovať do práv tretích osôb. 
 

9.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť príslušnú autorskoprávnu ochranu diela tým, že pri 
všetkých rozmnoženinách diela (pokiaľ je to možné a obvyklé) uvedie aj meno a priezvisko 
autora. 

 
9.4 Autorská korektúra sa nebude vykonávať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.   

 



Strana 5 z 5 
 

9.5 Zmluvné strany sú si vedomé toho, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
prechádzajú v prípade ich zániku alebo smrti na ich právnych nástupcov, pokiaľ to osobná 
povaha týchto práv a povinností nevylučuje. 

 
9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v rámci periodickej 

publikácie (časopis) jeden kus takejto publikácie. 
 

 
 
10  Záverečné ustanovenia 
 
10.1 Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského 

zákona a tam, kde to nie je možné, ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 
10.2 V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné ustanovenia tejto 

zmluvy, ak to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné ustanovenia zostanú 
v platnosti. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť celej 
zmluvy. 

 
10.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať len na základe vzájomnej dohody formou 

písomných a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov. 
 
10.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite, 

vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. 
 
10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň 
vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
10.6 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku; jeden pre autora a dva pre 

objednávateľa.  
 
10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
 
 

V Bratislave ...................... 
 
 
 
 
 
...........................................................      ...........................................................                                                   
Ústredie ľudovej umeleckej výroby                  PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
      Mgr. Vladimír Kovár, poverený  

         zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV                      
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