
AUTORSKÁ ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A UDELENÍ SÚHLASU 

NA JEHO POUŽITIE (LICENČNÁ ZMLUVA) 
 

uzatvorená podľa § 631 až § 643 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) a § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

 

 

I. Zmluvné strany 

 
 

Objednávateľ:   Trnavská univerzita so sídlom v Trnave (ďalej len „TU“) 

Sídlo:   Hornopotočná 23,918 43 Trnava 

Štatutárny zástupca: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor TU v Trnave 

Týka sa súčasti:  Trnavská univerzita v Trnave, ................... fakulta (ďalej len „.... TU“) 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) Spolupodpisu zmluvy:  

b) Odborných a na prevzatie diela:   

IČO:                            31825249 

IČ DPH:  SK2021177202 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                        SK 

SWIFT:                      SPSRSKBA 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Autor:   
Dátum narodenia: 

Rodné číslo:     

trvalý pobyt:    

občiansky preukaz: 

Číslo účtu v tvare IBAN:   

(ďalej len „autor“) 

 

 

II. Úvodné ustanovenia 

 
2.1. Podľa § 631 Občianskeho zákonníka zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu 

bolo dielo zadané, že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. Predmetom tejto 

zmluvy je vytvorenie diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. 

2.2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie ....................................(ďalej len „dielo“). 

2.3. Predmetom tejto zmluvy je tiež udelenie súhlasu na použitie diela (licencia). 

2.4. Autor sa zaväzuje: 

a) odovzdať objednávateľovi dielo, ktoré bude výsledkom jeho vlastnej tvorivej činnosti, 

b) že dielo bude spracované v súlade s najnovšími odbornými a vedeckými poznatkami 

v príslušnom odbore, 

c) že nebude zasahovať do cudzích autorských práv. 

 

 

 

 



III. Predmet zmluvy, miesto, čas, spôsob plnenia, zodpovednosť za vady 
 

3.1. Autor sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať objednávateľovi dielo  .............. a umožniť mu oboznámiť 

sa s ním. V prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa s vytvoreným dielom požadovať jeho 

ďalšiu úpravu, je autor povinný objednávateľa o možnom prekročení odmeny a jej výške vopred 

písomne informovať a túto vykonať len vtedy, ak medzi autorom a objednávateľom dôjde k dohode 

o primeranom zvýšení odmeny za vytvorenie diela. Dohoda o zvýšení odmeny za vytvorenie diela 

nie je však potrebná v prípade, ak má vytvorené dielo nedostatky, ktoré je autor povinný 

bezodplatne odstrániť.  

3.2. Pri zhotovovaní diela autor nesmie neoprávnene zasahovať do cudzích autorských práv a práv 

súvisiacich s autorským právom. 

3.3. Predmet zmluvy je povinný autor vytvoriť najneskôr do.................. a najneskôr v tento deň ho aj 

odovzdať objednávateľovi. Autor môže dielo vytvoriť a odovzdať aj pred týmto dátumom, pričom 

objednávateľ je povinný takto vytvorené dielo od autora prevziať. 

3.4. Miestom pre odovzdanie diela je  ..... TU. So súhlasom objednávateľa môže autor dielo odovzdať 

aj na inom vhodnom mieste. 

3.5. Odovzdanie a prevzatie diela objednávateľ autorovi písomne potvrdí na základe písomného 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obojstranne podpísaného zmluvnými stranami, ktorý je 

prílohou č. 1 k tejto zmluve. Bez písomného potvrdenia nie je autor povinný dielo odovzdať. 

3.6. Objednávateľ nie je povinný prevziať od autora dielo v prípade, ak má dielo nedostatky, ktoré 

bránia jeho riadnemu používaniu. 

3.7. Dielo bude objednávateľovi odovzdané vo forme .............................................. Odovzdaním veci, 

prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa. 

 

 

IV. Cena za dielo 
 

4.1. Zmluvné strany s dohodli na cene za dielo v sume........................ (slovom). Objednávateľ 

z uvedenej sumy uhradí 2% odvod príslušnému fondu v súlade s § 1 a  § 6 ods. 1 zákona 

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

4.2. Odmenu za vytvorenie diela zaplatí objednávateľ autorovi najneskôr do ......... dní odo dňa 

odovzdania a prevzatia diela, na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet autora 

uvedený v tejto zmluve. 

4.3. Dohodnutá odmena nepodlieha zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Autor diela si dohodnutú odmenu daňovo 

vysporiada sám. 

 

 

V.  Poskytnutá licencia 

 
5.1 Autor udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas na použitie diela (licenciu): a) verejné    

        rozširovanie diela b) verejné rozširovanie rozmnoženín diela c) sprístupňovanie diela verejnosti. 

5.2  Autor udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu a na celú 

       dobu trvania majetkových autorských práv k dielu. Autor poskytuje licenciu bezodplatne. 

5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že súhlas na používanie diela, na ktorý autor udeľuje objednávateľovi, 

        má povahu nevýhradnej licencie. 

5.4 Autor súhlasí, aby objednávateľ poskytol tretej osobe sublicenciu na použitie diela v rozsahu 

       podľa tejto. Objednávateľ bude informovať Autora o postúpení licencie   bez zbytočného 

       odkladu. 

5.5  Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený použiť dielo alebo jeho časť bezodplatne za 

        účelom reklamy alebo inej propagácie zameranej na podporu použitia diela podľa tejto zmluvy. 

 

 

 



VI. Odstúpenie od zmluvy 

 
5.1 Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť 

autorovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ autor nemôže ich výsledok použiť 

inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. 

5.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak má dielo nedostatky a autor ich neodstráni ani v 

primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na tento účel poskytol. 

5.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak dielo nezodpovedá vopred písomne 

dohodnutým požiadavkám. 

5.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas 

hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak autor neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej 

lehote. 

5.5 Zhotoviteľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak mu autor neumožní vykonať autorskú korektúru 

alebo ak by objednávateľ použil dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu. 

5.6 Autor má právo odstúpiť od zmluvy, ak mu objednávateľ nevyplatí odmenu ani v dodatočnej 

lehote, ktorú mu zhotoviteľ písomne poskytne. 

5.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomnosti o odstúpení oprávnenou 

stranou, druhej zmluvnej strane 

5.8 Platnosť zmluvy je možné zrušiť i písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

 

 

VI. Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

6.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy výslovne 

neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 

Autorského zákona a súvisiacimi, všeobecne záväznými právnymi predpismi . 

6.2 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné či neúčinné 

ustanovenie ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľa-

nému účelu ustanovenia neplatného čí neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpove-

dajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6.3 Túto zmluvu je možno meniť a dopĺňať len vo forme písomných číslovaných dodatkov po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel 

pri vykonávaní svojej činnosti pre objednávateľa v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

6.5 Trnavská univerzita v Trnave spracúva osobné údaje autora v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(ďalej len „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Podmienky ochrany súkromia na Trnavskej 

univerzite v Trnave sú zverejnené na webovom sídle univerzity: https://www.truni.sk/ochrana-

osobnych-udajov. 

6.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisom tejto zmluvy vyjadrujú svoj 

súhlas s jej zverejnením v plnom rozsahu. 

6.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane autor a jeden dostane 

objednávateľ, každý rovnopis s platnosťou originálu.  

6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, ďalej prehlasujú, 

že zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie 

https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov
https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov


v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej znením ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Trnave, dňa       
 

 
 

 

  

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 

rektor TU v Trnave 

zhotoviteľ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

(ďalej len „protokol“) 

 

 
Objednávateľ:   Trnavská univerzita so sídlom v Trnave (ďalej len „TU“) 

Sídlo:   Hornopotočná 23,918 43 Trnava 

Štatutárny zástupca: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor TU v Trnave 

Týka sa súčasti:   

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) Spolupodpisu zmluvy:  

b) Odborných a na prevzatie diela:   

IČO:                            31825249 

IČ DPH:  SK2021177202 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                        SK 

SWIFT:                      SPSRSKBA 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Autor:   
Dátum narodenia: 

Rodné číslo:     

trvalý pobyt:    

občiansky preukaz: 

Číslo účtu v tvare IBAN:   

(ďalej len „autor“) 

 

 

 

 
Na základe čl. 3. ods. 3.5 a čl. 4. ods. 4.2 Zmluvy uzatvorenej medzi autorom a objednávateľom dňa 

........................ sa týmto protokolom odovzdáva a preberá..................................................... 

 
Svojim podpisom potvrdzujeme, že dielo bolo odovzdané objednávateľovi podľa vopred dohodnutých 

požiadaviek v zmluve. Objednávateľ bol pri odovzdávaní predmetného diela autorom oboznámený s 

jeho obsahom a stavom a podpisom potvrdzuje, že suma v dohodnutej výške ....................... môže byť 

vyplatená. 

Dátum prevzatia: 

    –––––––––––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––––––––– 

                     autor                     za objednávateľa 

 


