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Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva  
uzatvorená podľa ust. § 65 a nasl. a § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

 
 
 

medzi 
 
 
 

Slovenskou Asociáciou Cystickej Fibrózy  
ako objednávateľom 

 
 
 

a 
 
 
 

............................ 
ako autorom 
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Zmluvné strany: 

objednávateľ: 

názov:   Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy 
sídlo:    Park Angelínum 2, 040 01 Košice 
IČO:    45007853 
konanie:  MUDr. Katarína Štěpánková , predseda 

(ďalej aj „objednávateľ“)  

a 

autor: 

meno a priezvisko: ............................. 
bydlisko:  .............................. 
dátum narodenia: ............................ 

(ďalej aj „autor“) 

(spolu ďalej aj „zmluvné strany“) 

sa po vyhlásení, že sú spôsobilé a oprávnené uzatvoriť túto Zmluvu o vytvorení diela na 
objednávku a licenčnú zmluvu (ďalej aj „zmluva“), dohodli na jej uzatvorení v nasledovnom 

znení: 
 

I. Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť pre objednávateľa dielo:  

• video o projekte  MODE CF SKUA v trvaní 3-5 min 

• video o Cystickej Fibróze v trvaní 10-12 min. 
(ďalej aj „dielo“), udelenie súhlasu autora s použitím diela objednávateľom,               
tzn. udelenie licencie k dielu a záväzok objednávateľa dielo od autora prevziať 
a zaplatiť mu dohodnutú odmenu. 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že autor je povinný zhotoviť pre objednávateľa dielo 
v termíne do 30.4.2023. 

1.3 Odmena autora za vykonanie diela predstavuje sumu vo výške .......,- € (slovom: .......... 
eur). Odmena bude vyplatená v 2 častiach :  

• Za odovzdanie videa o projekte MODE CF SKUA v termíne do 30.4.2022.   

• Za odovzdanie videa o Cystickej Fibróze v termíne do 30.4.2023.   
Na základe preberacích protokolov. 

1.4 Odmena je splatná v lehote 30 dní odo dňa riadneho odovzdania diela objednávateľovi 
na bankový účet autora číslo .............................., vedený        v ..............., a.s.  Autor 
vyhlasuje, že dohodnutá odmena zahŕňa všetky a akékoľvek, tak priame aj nepriame 
náklady autora spojené so splnením jeho záväzkov podľa tejto zmluvy.  

1.5 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského 
zákona dohodli, že autor udeľuje objednávateľovi bezodplatnú a výhradnú licenciu na 
akýkoľvek spôsob použitia diela, tzn. licenciu bez akéhokoľvek vecného, územného 
alebo časového obmedzenia (ďalej len „licencia“). Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností je objednávateľ oprávnený na všetky známe spôsoby použitia diela,       
a to najmä, ale nielen na: 
1.4.1 spracovanie diela, 
1.4.2 spojenie diela s iným dielom,  
1.4.3 zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 
1.4.4 vyhotovenie rozmnoženiny diela,  
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1.4.5 verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom 
vlastníckeho práva, vypožičaním, nájom, darom, 

1.4.6 uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo 
rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela, 

1.4.7 propagáciu diela akýmkoľvek spôsobom,  
1.4.8 uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo 

rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela. 

Súhlas na použitie diela podľa tohto bodu zmluvy sa udeľuje bezodplatne, t.j. autor 
nemá voči objednávateľovi nárok na žiadnu odmenu za poskytnutie licencie. Autor 
udeľuje objednávateľovi zároveň aj súhlas na udelenie súhlasu na použitie diela tretej 
osobe v rozsahu poskytnutej licencie podľa tohto bodu zmluvy (sublicenciu). 

1.2. Majetkové práva autora k dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet objednávateľ. 
Pri výkone majetkových práv autora k dielu objednávateľom, nesmie autor udeliť 
tretej osobe súhlas na použitie diela a autor je sám povinný zdržať sa výkonu 
majetkových práv k dielu. 

1.3. V prípade, ak autor použil na zhotovenie diela, čo i len čiastočne subdodávateľov, 
zaväzuje sa získať všetky práva potrebné na udelenie licencie podľa tejto zmluvy 
uzavretím príslušných zmlúv vo vlastnom mene a na vlastný účet s tretími osobami. 
Objednávateľ nie je povinný preverovať akýmkoľvek spôsobom či  autor túto 
povinnosť splnil a či v dôsledku toho nedochádza nepoškodzovaniu práv                        
a oprávnených záujmov tretích osôb. Autor sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi 
všetku škodu, ktorá mu môže vzniknúť uplatňovaním nárokov tretích osôb. 

 
II. Záverečné ustanovenia 

2.1 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení 
obdrží každá zo zmluvných strán. 

2.2 Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe písomných dodatkov               
k zmluve. 

2.3 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, bez 
výhrad s ním súhlasia, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za jasne nevýhodných 
podmienok a že ich vôľa je slobodná a vážna, čo potvrdzujú podpísaním zmluvy         
na všetkých jej vyhotoveniach. 
 

 
V ........, dňa .............2021  V .................., dňa ....................... 

 
Objednávateľ:     Autor: 

 
 
 

Podpis: _________________________  Podpis: _________________________ 
         CF Asociácia    
MUDr. Katarína Štěpánková 


