
 

 

ZMLUV A O DIELO  

A  

LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA 

 
0092/FTF/2021 

 

 

Názov:                          Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

                                      Filmová a televízna fakulta  

Sídlo:                  Svoradova 2, 813 01 Bratislava 

IČO:                 00397 431 

DIČ:                           2020845200 

IČ DPH:                        SK 2020845200 

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

Údaje o bankovom účte:     

Štatutárny zástupca:      doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 

V zastúpení:                   prof. Darina Smržová, dekanka  

ďalej len „objednávateľ“  na strane jednej 

 
a 

 

Meno a priezvisko:   Matúš Oparty 

Trvalé bydlisko:                  

Dátum narodenia:              

Rodné číslo :                        

Štátna príslušnosť:                   

Bankové údaje (IBAN, IBAN/BIC kód):  

ďalej len „autor“ na strane druhej 

               

uzatvárajú 

 

podľa ustanovení §§ 631 – 643 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a ustanovení § 65 

a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorského zákona (ďalej len „AZ“)  túto zmluvu ako 

zmiešanú zmluvu o  dielo a udelení licencie na použitie diela (ďalej len „zmluva“) v 

nasledujúcom znení: 

 

čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je: 

1. záväzok autora vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvoriť pre objednávateľa scenár 

ako spoluautor s Jurajom Muchom pre audiovizuálne dielo s  názvom: Otváracie 

hodiny, bakalársky animovaný film, produkcia Natália Česánková, 12.-21.5.2021 

(ďalej len „dielo“) a udeliť mu súhlas / licenciu na použitie vytvoreného diela; 

 

2. záväzok objednávateľa prevziať od autora vytvorené dielo a zaplatiť autorovi                             

za vytvorené dielo a udelenú licenciu dohodnutú odmenu. 

 

 

čl. II. 
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Vytvorenie a odovzdanie diela 

 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo s touto špecifikáciou: 

a) žáner:           animovaný  

b) dĺžka:           4 minúty 

c) režisér:         Juraj Mucha 

d) zvuk:            Samuel Perunko 

 

2. Autor sa zaväzuje vytvoriť objednané dielo osobne, podľa svojich najlepších schopností 

a odovzdať ho  objednávateľovi vo forme PDF  v termíne do 21.05.2021. 

 

3. Autor zodpovedá za pôvodnosť vytvoreného a odovzdaného diela a zaručuje sa, že dielo 

nie je zaťažené záväzkami, ktorými by sa porušovali práva tretej osoby.  

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje v lehote do 10 dní od odovzdania diela  oznámiť autorovi jeho 

prijatie alebo neprijatie. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa dielo považuje za prijaté.  
 

5. Ak má dielo vady, ktoré možno odstrániť, objednávateľ vráti dielo autorovi na 

prepracovanie, pričom je povinný uviesť požadované opravy a s autorom dohodnúť nový 

termín odovzdania diela. 

 

čl. III. 

Spôsob použitia diela a udelenie licencie 

 

1. Autor udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie svojho diela, a to samostatne, 

v spojení alebo v súbore s inými autorskými dielami, či v audiovizuálnom diele, 

akýmkoľvek spôsobom podľa ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, najmä: 

a) vyhotovením originálu záznamu diela a jeho rozmnoženiny akýmikoľvek prostriedkami 

a v akejkoľvek forme, 

b) verejným rozširovaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom 

vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom,  

c) spracovaním, prekladom a adaptáciou diela, 

d) zaradením diela do databázy, 

e) uvedením diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo jeho 

rozmnoženiny, verejným vykonaním diela alebo verejným prenosom diela, 

f) sprístupnením diela verejnosti spôsobom, aby mal k nemu jednotlivec prístup z miesta 

a v čase podľa vlastnej voľby, t.j. v sieti Internet.  

g) využitie diela na nekomerčné propagačné účely  objednávateľa /filmové festivaly/. 

 

2. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na dobu trvania 

majetkových práv objednávateľa ako výrobcu originálu alebo rozmnoženiny AVD bez 

vecného a teritoriálneho obmedzenia. 

 

3. Autor udeľuje objednávateľovi oprávnenie udeliť súhlas na použitie diela v rozsahu   

udelenej licencie tretej osobe (poskytnutie sublicencie). 

 

 

čl. IV. 

Odmena a platobné podmienky 
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1. Za vytvorenie diela podľa tejto zmluvy zaplatí  objednávateľ autorovi odmenu vo výške  80 

€  /slovom osemdesiat euro/. 

 

2. Za udelenú licenciu na použitie vytvoreného diela podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ 

autorovi odmenu vo výške 120 € slovom stodvadsať euro. 

 

3. Odmena vo výške podľa bodov 1 a 2 tohto článku zmluvy je splatná po vykonaní 

a odovzdaní diela v najbližšom možnom výplatnom termíne. 

 

4. Z odmeny za vytvorenie diela, ako aj z odmeny za udelenie licencie na použitie 

vytvoreného diela, bude zrazený 2% príspevok pre umelecký fond podľa zák. č. 13/1993 Z. 

z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. 

 

čl. V.  

Osobitné ustanovenie o dohode o nevybratí zrážkovej dane 

 

1. Autor sa týmto dohodol s objednávateľom, že z odmien dojednaných v článku IV. tejto 

zmluvy objednávateľ zrážkovú daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) v spojení s § 43 ods. 14 

zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nevyberie.  

 

2. Autor vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom daňovom 

priznaní. 

 

3. Autor berie na vedomie, že objednávateľ je povinný  oznámiť toto dojednanie o nevybratí 

zrážkovej dane správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, 

v ktorom bola táto dohoda uzavretá [§ 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov]. 

 

čl. VI.  

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) rešpektovať tvorivú slobodu autora a byť ústretovým k jeho požiadavkám súvisiacim       

s predmetom tejto zmluvy, 

b) poskytnúť autorovi pri vytváraní diela potrebnú súčinnosť,  

c) dodržiavať právo autora na nedotknuteľnosť diela,  

d) uviesť meno autora na zvyčajnom mieste v titulkoch AVD a zachovať  právo na 

označenie   i pri šírení diela v rozsahu tejto zmluvy akýmkoľvek iným spôsobom, 

e) používať dielo len dohodnutým spôsobom a na vymedzený účel, 

f) akékoľvek šírenie diela vykonať na vlastné náklady, alebo prostredníctvom tretích   osôb 

na ich náklady. 

 

2. Autor sa zaväzuje: 

a) vytvoriť dielo s náležitou starostlivosťou podľa požiadaviek objednávateľa a dodržať 

dohodnutý termín jeho odovzdania,   

b) na požiadanie objednávateľa bez nároku na ďalšiu odmenu odstrániť v dohodnutej 

lehote nedostatky diela, ktoré by bránili jeho používaniu na dohodnutý účel,  

c) spolupracovať so všetkými osobami, ktoré sa v umeleckej a inej oblasti budú podieľať 

na výrobe AVD, pričom bude rešpektovať rozhodnutie  objednávateľa týkajúce sa ich 

výberu,  
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d) zúčastniť sa zostrihu AVD,  

e) v rámci svojich verejných vystúpení a iných verejných jednaní v súvislosti s činnosťou 

na základe tejto zmluvy nevystupovať proti záujmom objednávateľa,  

f) bez zbytočného odkladu oznámiť  objednávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla 

ovplyvniť plnenie z tejto zmluvy. 
 

 

čl. VII. 

Vlastnícke právo k vytvorenému dielu   

 

1. Odovzdaním vytvoreného diela  prechádza vlastníctvo k dielu na objednávateľa.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť autorovi kedykoľvek na požiadanie prístup k jeho dielu.  

 

čl. VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedodrží 

svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä: 

a) zo strany objednávateľa, ak autor neodovzdá dielo ani v dodatočne stanovenom 

termíne  v podobe umožňujúcej použitie diela na dohodnutý účel; 

b) zo strany autora, ak  objednávateľ neumožní autorovi vykonať autorskú korektúru alebo 

ak použije dielo spôsobom znižujúcim jeho umeleckú hodnotu.   

 

2. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane 

v jednomesačnej lehote, ktorá začne plynúť prvým nasledujúcim dňom po jeho doručení. 

 

3. Odstúpením od zmluvy zostáva poškodenej strane právo domáhať sa náhrady vzniknutej 

škody zachované. 

 

čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vo veciach osobitne touto zmluvou neupravených platia ustanovenia OZ a AZ. 

 

2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami.  

 

3. Všetky  spory, ktoré v súvislosti s touto zmluvou vzniknú, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou.  

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane  objednávateľ 

a jeden autor. 

 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, čo na znak súhlasu potvrdzujú 

vlastnoručným podpisom. 
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Bratislava dňa 11.05.2021                                     Bratislava dňa 11.5.2021 

 
 

 

 

......................................................                           ................................................... 

 objednávateľ                    autor  


