Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom - autorský zákon
(ďalej aj ako „zmluva“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:
Sídlo:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Zástupca:
Ing. Tomáš Drucker – generálny riaditeľ
Ing. Peter Kapusta – riaditeľ obchodu a marketingu,
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s. podľa
podpisového poriadku OS-03 v platnom znení
IČO:
36631124
IČ DPH:
SK 2021879959
Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.
Číslo účtu:
3001130011/6500
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.
803/S
Kontaktné miesto:
POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava 15
Kontaktná osoba:
Mgr. Martin Vančo, PhD., tel. +421 2 5441 9896
(ďalej len “objednávateľ”)
a

2.

Autor:
Prof. Dušan Kállay, akad. mal.
Bydlisko:
Lediny 34, 841 03 Bratislava
Bankové spojenie:
VÚB, a. s.
Číslo účtu:
2043926355/0200
(ďalej len “autor”)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–Vytvorenie diela
článok I.
ŠPECIFIKÁCIA DIELA
1.

Autor sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa činnosti, ktoré smerujú k vytvoreniu diel
špecifikovaných v odsekoch 2, 3 tohto článku I zmluvy ako súčastí na vytvorenie ďalej
špecifikovaných známok, hárčeka a obálok prvého dňa vydania FDC a objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť autorovi odmeny za vytvorenie diel.

2. Autor sa zaväzuje vytvoriť osobne pre objednávateľa tieto diela:
a)
„Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Roháč veľký“
– výtvarný návrh známky
b)
„Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Roháč veľký“
– výtvarný návrh obálky prvého dňa vydania (FDC)
c)
„Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Roháč veľký“
– výtvarný návrh pečiatky na FDC
Garant:
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d)
e)
f)
g)

3.

4.

„Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Nosorožtek obyčajný“
– výtvarný návrh známky
„Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Nosorožtek obyčajný“
– výtvarný návrh obálky prvého dňa vydania (FDC)
„Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Nosorožtek obyčajný“
– výtvarný návrh pečiatky na FDC
„Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno“
- výtvarný návrh hárčeka.

Bližšia špecifikácia námetu:
2a) rozmery známky vrátane perforácie
návrh predložiť
spôsob tlače
počet farieb
nominálna hodnota:
2b) formát obrazovej časti FDC(maximálne)
spôsob tlače
počet farieb
návrh vypracovať
2c) formát pečiatky cca
návrh vypracovať
spôsob tlače
počet farieb
2d) rozmery známky vrátane perforácie
návrh predložiť
spôsob tlače
počet farieb
nominálna hodnota:
2e) formát obrazovej časti FDC(maximálne)
spôsob tlače
počet farieb
návrh vypracovať
2f) formát pečiatky cca
návrh vypracovať
spôsob tlače
počet farieb
2g) veľkosť obrazu hárčeka
spôsob tlače
počet farieb

44,4 x 26,5 mm, obrazová časť 40 x 23 mm
v 6-násobnom zväčšení a v mierke 1 : 1
oceľotlač z plochých platní/ofset
1+4
0,80 €
výška 60 mm, šírka 45 mm
oceľotlač z plochých platní
1
v 4-nás. zväčšení a v pomere 1 : 1
priemer 25 mm
v 3-nás. veľkosti a v pomere 1 : 1
kníhtlač
1
44,4 x 26,5 mm, obrazová časť 40 x 23 mm
v 6-násobnom zväčšení a v mierke 1 : 1
oceľotlač z plochých platní/ofset
1+4
0,80 €
výška 60 mm, šírka 45 mm
oceľotlač z plochých platní
1
v 4-nás. zväčšení a v pomere 1 : 1
priemer 25 mm
v 3-nás. veľkosti a v pomere 1 : 1
kníhtlač
1
šírka: 163 mm, výška 109 mm
oceľotlač z plochých platní/ofset
1+4

Autor berie na vedomie a súhlasí s tým, že dielo podľa tohto článku I zmluvy bude
upravené o nasledujúce údaje, ktorých umiestnenie, typ fontov a pod. môže autor naznačiť na
osobitnom médiu, ale o ich konečnom stvárnení a umiestnení rozhodne výlučne objednávateľ:
2a) nápisy na známke:
SLOVENSKO, 0,80 €, Roháč veľký
(Lucanus cervus)
meno autora D. Kállay, meno rytca F.
Horniak (v tvare:
D. KÁLLAY 2014 F. HORNIAK)
2b) do obrazového motívu umiestniť text:
meno autora D. Kállay, meno rytca F.
Horniak (v tvare: D.K. – F.H.)
pod obrazový motív umiestniť text:
FDC
Garant:
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2c)
2d)

legenda na pečiatke:
nápisy na známke:

2e) do obrazového motívu umiestniť text:

2f)

pod obrazový motív umiestniť text:
legenda na pečiatke:

Banská Štiavnica, 10. 10. 2014
SLOVENSKO, 0,80 €, Nosorožtek
obyčajný (Oryctes nasicornis)
meno autora D. Kállay, meno rytca F.
Horniak (v tvare:
D. KÁLLAY 2014 F. HORNIAK)
meno autora D. Kállay, meno rytca F.
Horniak (v tvare: D.K. – F.H.)
FDC
Banská Štiavnica, 10. 10. 2014

5.

Autor sa zaväzuje vopred písomne informovať objednávateľa, ak na vytvorenie diela podľa tejto
zmluvy mieni použiť alebo spracovať dielo tretej osoby. Autor sa v takomto prípade zaväzuje bez
zbytočného odkladu začať rokovať s touto treťou osobou za účelom získania písomného súhlasu
na použitie alebo spracovanie takéhoto diela, alebo podnikne iné kroky smerujúce k získaniu
oprávnenia na použitie takéhoto diela. Autor je povinný preukázať získané oprávnenie na použitie
diela tretej osoby bez zbytočného odkladu na základe požiadavky objednávateľa. Do doby, kým
autor nezíska oprávnenie na použitie diela tretej osoby, nesmie autor použiť alebo spracovať dielo
tretej osoby na vytvorenie diela podľa tejto zmluvy. O ďalšom postupe informuje objednávateľ
autora písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek náklady týkajúce sa vyporiadania príp.
použitia diela inej osoby znáša v plnom rozsahu autor.

6.

Ak nedodrží autor podmienky stanovené v ods. 5 tohto článku zmluvy, objednávateľ je
oprávnený požadovať od autora zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške autorskej odmeny podľa
ods. 1., článku VI zmluvy, za každé jedno porušenie dohodnutých povinností. Uplatnením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných
povinností.

7.

V prípade, keď objednávateľ odovzdá autorovi podklady na vyhotovenie diela podľa tejto
zmluvy, ktorých súčasťou je aj dielo tretej osoby, ktoré sa má spracovať alebo použiť na
vytvorenie diela podľa tejto zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť súhlas od autora
takéhoto diela, pričom do tej doby určí písomne ďalší postup autora podľa tejto zmluvy.
článok II.
LEHOTA NA VYTVORENIE A ODOVZDANIE DIELA

1.

Autor sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať diela objednávateľovi špecifikované v čl. I. ods. 2
zmluvy:
písm. a) výtvarný návrh známky do
28. 08. 2013
písm. b) výtvarný návrh obálky prvého dňa vydania (FDC) do
28. 08. 2013
písm. c) výtvarný návrh pečiatky na FDC do
28. 08. 2013
písm. d) výtvarný návrh známky do
28. 08. 2013
písm. e) výtvarný návrh obálky prvého dňa vydania (FDC) do
28. 08. 2013
písm. f) výtvarný návrh pečiatky na FDC do
28. 08. 2013
písm. g) výtvarný návrh hárčeka do
28. 08. 2013

2.

Autor sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi originál diela alebo originál veci, ktorej
prostredníctvom je dielo vyjadrené. Odovzdanie a prevzatie diela alebo veci sa
písomne potvrdzuje v odovzdávacom protokole, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými
stranami. Dňom odovzdania diela alebo veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené
prechádza vlastnícke právo k originálu diela alebo takejto veci na objednávateľa.
Garant:
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3.

Autor sa zaväzuje odovzdať diela zhotovené tak, aby mohli byť použité bez právnych a vecných
vád na dohodnutý spôsob použitia a v rozsahu udelenom licenciou podľa tejto zmluvy.

Udelenie licencie
článok III.
LICENCIA
1.

Autor touto zmluvou dáva objednávateľovi písomný súhlas (ďalej len “licenciu”), aby
objednávateľ po odovzdaní a prevzatí diela, toto dielo použil spôsobom, v rozsahu a za
podmienok uvedených nižšie.

2.

Licencia sa udeľuje na čas, počas ktorého trvajú objednávateľovi majetkové práva k spoločnému
dielu (§ 21 ods. 3 autorského zákona).

článok IV.
SPÔSOB POUŽITIA DIELA A ROZSAH LICENCIE
1.

Autor udeľuje licenciu na nasledovný spôsob použitia diela: výtvarné návrhy, ktorý budú
použité najmä na výrobu, tlač a predaj známok, obálok prvého dňa vydania (FDC), pečiatok na
FDC a hárčeka.

2.

Autor ďalej udeľuje licenciu na spôsob použitia diel špecifikovaných v čl. I. tejto zmluvy
na účely propagácie a predaja známok a filatelistických produktov (najmä pamätný a nálepný
list, carte maxima, príležitostná pohľadnica, príležitostná tlač, pozvánka), ktoré sú predmetom
činnosti Slovenskej pošty, a. s., na uverejnenie v Poštovom vestníku Slovenskej pošty, a.
s., v brožúrach a letákoch emisných plánov a objednávkových
formulároch,
na
letákoch
Slovenskej
pošty,
a. s. pri príležitosti inaugurácie
známok, alebo
filatelistických výstav, na webových stránkach, pre výstavné, publikačné, nekomerčné a
študijné účely Poštového múzea Slovenskej pošty, a. s.. Autor v súlade s ustanovením § 44 ods.
1 a podľa § 25 a § 26 Autorského zákona súhlasí s udelením sublicencie objednávateľom
tretej osobe v rozsahu udelenej licencie na prezentačné a študijné účely, ako aj na účely recenzie
a propagácie poštových cenín (poštových známok, poštových lístkov, celinových obálok)
a ďalších predmetov filatelistického záujmu ako produktov Slovenskej pošty, a. s., v odborných
časopisoch a katalógoch.

3.

Autor udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu (§ 42 ods.1 autorského
zákona).
článok V.
VÝHRADNÁ LICENCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor udeľuje objednávateľovi podľa tejto zmluvy výhradnú
licenciu.
2. Autor sa zaväzuje, že počas trvania platnosti tejto zmluvy neudelí tretej osobe licenciu na spôsob
použitia diela uvedený v tejto zmluve a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na
ktorý udelil výhradnú licenciu touto zmluvou objednávateľovi.
Garant:
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3. Autor sa zaväzuje, že počas platnosti licencie udelenej objednávateľovi podľa tejto zmluvy
neudelí tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa licenciu na
akýkoľvek komerčný spôsob použitia diela špecifikovaného v článku I tejto zmluvy.
článok VI.
AUTORSKÁ ODMENA
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie diela a za udelenú licenciu vzájomne
dohodnutú odmenu, ktorej výška sa stanovuje takto:
čl. I. odst.2 písm.a) za výtvarný návrh známky 665 € (slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur),
čl. I. odst.2 písm b) za výtvarný návrh na obálku prvého dňa vydania (FDC) 300 € (slovom:
tristo eur),
čl. I. odst.2 písm c) za výtvarný návrh pečiatky na FDC 80 € (slovom: osemdesiat eur),
čl. I. odst.2 písm d) za výtvarný návrh známky 665 € (slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur),
čl. I. odst.2 písm e) za výtvarný návrh na obálku prvého dňa vydania (FDC) 300 € (slovom:
tristo eur),
čl. I. odst.2 písm f) za výtvarný návrh pečiatky na FDC 80 € (slovom: osemdesiat eur),
čl. I. odst.2 písm g) za výtvarný návrh hárčeka 330 € (slovom: tristotridsať eur).
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ môže sumy podľa ods. 1 tohto článku
zmluvy jednostranne zvýšiť podľa:
a) náročnosti diela, celkového vzhľadu
b) splnenia požiadavky na expresné vyhotovenie diela
c) počtu požadovaných a predložených návrhov alebo náčrtov
d) udeleného súhlasu autora na rozsah licencie
e) odporúčania realizačnej komisie známkovej tvorby a pod.
3. Autor a objednávateľ sa dohodli, že dve tretiny autorskej odmeny uvedenej v odseku 1 tohto
článku zmluvy je odplatou za vytvorenie diel a jedna tretina autorskej odmeny je protihodnotou za
udelenie výhradnej licencie.
4. Ak nedodrží autor určené lehoty podľa čl. II. zmluvy a ak nepreukáže, že k omeškaniu došlo
bez jeho zavinenia, objednávateľ je oprávnený požadovať od autora zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške rovnajúcej výške úroku z omeškania určeného podľa čl. VII. ods. 2 tejto zmluvy.
5. Ak poruší autor licenčné podmienky uvedené v článku V. tejto zmluvy je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku autorskej odmeny podľa ods. 1 tohto
článku zmluvy, za každé jedno porušenie licenčných podmienok. Uplatnením zmluvnej pokuty nie
je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
6.

V prípade neprijatia predloženého diela objednávateľom s tým, že na dodanie tohto diela bude
oslovený iný autor, bude autorovi vyplatené skicovné vo výške 50 € za každý predložené
a neprijaté dielo. Predložené diela budú autorovi vrátené.

článok VII.
SPLATNOSŤ AUTORSKEJ ODMENY
1.

Autorská odmena bude zaslaná na vyššie uvedený účet autora do 20 pracovných dní od
schválenia konečnej výšky objednávateľom. Autor splnomocňuje objednávateľa, aby z
autorskej odmeny zrazil príspevok príjemcov autorských odmien vo výške 2% a odviedol ho
Garant:
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príslušnému fondu v zmysle
neskorších predpisov.

zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení

2.

Ak objednávateľ nedodrží termín podľa odseku 1 tohto článku zmluvy, autor má právo
požadovať úroky z omeškania vo výške určenej podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka v platnom znení.

3.

Písomné rozhodnutie o výške autorskej odmeny za dielo bude zaslané a aj jej úhrada
bude autorovi oznámená písomne.
článok VIII.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe písomnej žiadosti autora zapožičia objednávateľ
autorovi bezplatne jeho originály diela pre výstavné, publikačné a študijné účely na vopred
dohodnutú dobu.
2. Autor zodpovedá za akékoľvek, čo i len neúmyselné porušenie cudzích autorských práv vrátane
prípadnej náhrady škody.
3. Autor sa zaväzuje, že po dohode s objednávateľom umožní objednávateľovi vykonať nevyhnutné
úpravy jeho diela pri jeho použití na vytvorenie spoločného diela a vydať objednávateľovi
písomný súhlas s takýmito úpravami do 10 dní od požiadania o vydanie súhlasu.
4. Po vydaní diela a vytvorení známok, obálok prvého dňa vydania (FDC) autor obdrží 2 ks
tlačové listy čistých známok (30, 50, 100 známok na liste) alebo 10 ks upravených tlačových
listov a hárčekov (1 - 10 ks známok na liste), 20 kusov obálok prvého dňa vydania (FDC) každej
emisie a 20 ks sprievodných celín alebo produktov ku emisii s použitím diel špecifikovaných v
čl. I. tejto zmluvy v prípade ich tlače, ako autorské výtlačky.
5. Objednávateľ sa zaväzuje na základe písomnej žiadosti autora označiť dielo menom resp.
pseudonymom autora
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykoná šírenie diela na svoj účet.
7. Pokiaľ nie sú právne vzťahy zmluvných strán výslovne upravené touto zmluvou, riadia sa
ustanoveniami autorského zákona v znení platnom a účinnom ku dňu uzavretia tejto zmluvy a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
8.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať po vzájomnom odsúhlasení, a to písomnou
formou, podpísanou obidvoma zmluvnými stranami ak nie je v zmluve uvedené inak.

9. V prípade zániku objednávateľa ako právnickej osoby, prechádzajú všetky práva a povinnosti
z tejto zmluvy na jeho právneho nástupcu.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom
znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný
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zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky
v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie
obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1
Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých
autor obdrží 1 vyhotovenie.
11. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak má dielo nedostatky, ktoré bránia jeho použitiu na
účel určený touto zmluvou a nie je možnosť ich následného odstránenia. Objednávateľ môže
odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak autor neodovzdal diela riadne a včas alebo diela
neodovzdal v dodatočnej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol.
12. Autor má právo odstúpiť od tejto zmluvy ak objednávateľ neoprávnene zasahuje do jeho
autorského práva a nedôjde k náprave ani po predchádzajúcom písomnom upozornení autora.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a jednoznačne. Zmluvu si
prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.
V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA AUTORA:

..................................................
Ing. Tomáš Drucker
generálny riaditeľ

.............................................
Prof. Dušan Kállay, akad. mal.

....................................................
Ing. Peter Kapusta
riaditeľ obchodu a marketingu

Garant:
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