
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva  
(ev. č. SCD 158/2021/AH)   

uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z.  Autorský zákon medzi 
 
objednávateľom:  
Názov:     Slovenské centrum dizajnu 
                                                         Štátna príspevková organizácia MK SR 
Sídlo:     Jakubovo nám. č. 12,  814 99  Bratislava 
IČO:     00699993 
DIČ:     2020831329 
IČ DPH:    SK2020831329 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK92 8180 0000 0070 0023 9814,  
                                                         SK50 8180 0000 0070 0007 0238 
V zastúpení:    Mgr. art. Maroš Schmidt, riaditeľ 
Kontaktná osoba:   Jana Oravcová  

                                                         
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 

 

Názov: CarnokyType s.r.o. 
Sídlo: Lomnická 849/13, Košice 

IČO: 47812656  

DIČ: 2024107349 

Číslo účtu (IBAN): SK92 8330 0000 0023 0062 7656 

Názov banky: Fio banka, a.s. 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
 

 
 

(ďalej len „autor“ a spoločne aj „zmluvné strany“). 
   

Čl. I 
 Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť pre objednávateľa dielo uvedené v čl. II a udeliť 
objednávateľovi súhlas na použitie diela v rozsahu špecifikovanom v čl. III a záväzok objednávateľa 
zaplatiť autorovi odmenu za vytvorenie diela dohodnutú v čl. IV zmluvy. 
 

Čl. II 
 Dielo, termín a spôsob jeho odovzdania 

 
1. Autor  sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa slovesné dielo – článok s nasledovnými 

parametrami:  

        Názov: Písmo Nara  

        Rozsah:  2,3 NS 

        Účel: Designum  1/2021 

        Názov: Písmo Greta   
Rozsah:  2,5 NS 

        Účel: Designum  2/2021 



Písmo: Fazeta 
Rozsah: 2,5 
Účel: Designum  3/2021 
Písmo: Komu 
Rozsah:2,2 
Účel: Designum  4/2021 
 
2. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne; tým nie je dotknuté ustanovenia odseku 5.  
3. Autor sa zaväzuje dodať dielo v termíne do 22. 11. 2021 elektronicky na adresu ak nebolo 

dohodnuté inak. 
4. Objednávateľ je povinný potvrdiť prevzatie diela elektronicky bez zbytočného odkladu. Ak má 

dielo vady alebo nedostatky, ktoré je možné odstrániť prepracovaním diela, je objednávateľ 
oprávnený vyzvať autora na jeho prepracovanie v primeranej lehote, ktorú autorovi oznámi 
elektronicky.  

5. Ak autor oznámi v lehote určenej podľa odseku 4, že odmieta dielo prepracovať, môže v tomto 
oznámení zároveň udeliť neodvolateľný súhlas objednávateľovi, aby vady diela odstránil alebo 
dielo prepracoval sám alebo prostredníctvom tretej osoby; v prípade neudelenia súhlasu sa dielo 
považuje za nedodané a objednávateľ vráti dielo autorovi a zdrží sa akéhokoľvek jeho použitia. Ak 
autor tento súhlas udelí, objednávateľ je oprávnený dielo prepracovať sám alebo prostredníctvom 
tretej osoby a súčasne primerane znížiť výšku autorovej odmeny podľa rozsahu a nákladov 
prepracovania.   

6. Podpisom tejto zmluvy autor potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 
a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vytvorenia diela 
nevyhnutné.  

7. Objednávateľ je oprávnený najneskôr 5 dní pred zverejnením diela požiadať autora o vykonanie 
autorskej korektúry. Autorskou korektúrou sa rozumejú drobné tvorivé zmeny diela, pokiaľ 
nevyvolajú na strane objednávateľa potrebu vynaloženia ďalších neprimeraných nákladov 
a súčasne sa nimi nezmení povaha a obsah diela. Odmena za vykonanie autorskej korektúry je 
zahrnutá v odmene uvedenej v čl. IV zmluvy. 

 
Čl. III 

 Licencia 

1. Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela (ďalej aj len „licencia“) na dobu 
nevyhnutnú k naplneniu účelu tejto zmluvy, bez územného obmedzenia a v rozsahu, ktorý 
vyplýva z účelu tejto zmluvy, najmä na: 
a) vyhotovenie tlačenej rozmnoženiny diela v neobmedzenom počte, 
b) zaradenie a spracovanie diela spoločne s dielami iných autorov do súborného diela v podobe 

periodickej tlače alebo publikácie uvedenej ako účel vytvorenia diela v článku II zmluvy, a to  
v potrebnom rozsahu;    

c) rozširovanie rozmnoženín diela predajom periodickej tlače alebo publikácie uvedenej 
v článku II alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, jej nájmom a vypožičiavaním; 

d)  uvedenie diela na verejnosti vrátane internetovej stránky a sociálnych sietí objednávateľa, 
jeho sprístupňovanie verejnosti prostredníctvom elektronickej formy časopisu DESIGNUM, 
ak je to aplikovateľné, a to na internetovej stránke objednávateľa, či verejný prenos diela ako 
súčasti periodickej tlače alebo publikácie vydanej objednávateľom v neobmedzenom 
rozsahu;  

e) zaradenie diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona v rámci informačného systému 
DIZAJN, ktorý objednávateľ spravuje 

f) použitie diela na propagáciu a reklamu činností objednávateľa vyplývajúcich z účelu tejto 
zmluvy a jeho následné použitie akoukoľvek komerčnou alebo nekomerčnou formou. 



2. Autor udeľuje licenciu uvedenú v odseku 1 objednávateľovi ako licenciu výhradnú. Objednávateľ 
sa s autorom dohodli, že autor je oprávnený sám používať dielo na nekomerčné účely, 
predovšetkým na jeho prednáškovú, vzdelávaciu činnosť, zverejnenie diela v rámci svojho 
propagačného portfólia v elektronickej alebo tlačenej verzii.  

3. Autor súhlasí s tým, aby objednávateľ udelil súhlas na použitie diela v rozsahu uvedenom 
v odseku 1 tretej osobe (sublicencia). Autor súhlasí s tým, aby objednávateľ postúpil licenciu 
v rozsahu uvedenom v odseku 1 na postupníka.  

4. Ak objednávateľ zanikne, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na jeho právneho 
nástupcu. 

 
 
 
 

Čl. IV 

 Odmena 

 
1. Objednávateľ a autor sa dohodli, že odmena za vytvorenie diela podľa čl. II zmluvy predstavuje 

sumu 46€, sumu 50€, sumu 50€, sumu 44€, spolu 190 € (slovom: stodeväťdesiat €), a zahŕňa 
všetky náklady, ktoré autorovi v súvislosti s vytvorením diela vznikli. Zmluvné strany sa ďalej 
dohodli, že udelenie licencie k dielu je bezodplatné.  

2. Objednávateľ sa s autorom dohodli, že objednávateľ nevyberie daň zrážkou z odmeny uvedenej 
v odseku 3 (§ 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).          

3. Odmena uvedená v odseku 1 je splatná na základe faktúry vystavenej  autorom v lehote 14 dní od 
doručenia diela podľa článku II bodu 5 (nutné aktualizovať podľa zmluvy) a faktúra bude vystavená 
so 14 dňovou splatnosťou. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, inak ju 
objednávateľ môže vrátiť na prepracovanie a lehota splatnosti bude plynúť odznova po doručení 
opravenej faktúry. Podkladom pre vykonanie platieb budú preberacie protokoly vyhotovené podľa 
článku II bodu 5 za dielo vykonané a odovzdané spolu s faktúrou do stanoveného termínu.  

. 
 

Čl. V 

 Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak autor  
a)    po výzve na prepracovanie diela uplatnenej objednávateľom v súlade s článkom II bodom 4   

opätovne dodá vadné dielo,  
b)    nedodá dielo v dohodnutom termíne.  

2. Ak objednávateľ od zmluvy odstúpi, dielo autorovi vráti. Autorovi v takom prípade nevzniká nárok 
ani na pomernú časť odmeny. 

 
Čl. VI 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne uvedené, sa použijú 
ustanovenia autorského zákona a ostatných relevantných právnych predpisov v platnom znení.  

2. Túto zmluvu je možné meniť na základe písomných očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú 
platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúci deň po ich zverejnení v zmysle bodu 5 tohto článku zmluvy.  

3. Zmluvné strany po prečítaní a vysvetlení znenia ustanovení v tejto zmluve vyhlásili, že zneniu 
zmluvy rozumejú, zmluva je zmluvnými stranami vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom 
zmluvu vlastnoručne podpísali.   

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre autora. 
5. Autor berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 



znení neskorších predpisov. Objednávateľ ako povinná osoba zverejní túto zmluvu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky na www.crz.sk. Autor berie ďalej na 
vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva 
nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka).  

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa   
 
...................................................     ................................................... 
     Slovenské centrum dizajnu                                     autor 
          Mgr. art. Maroš Schmidt            
                  riaditeľ  


