
Zmluva o vytvorení diela a 
licenčná zmluva  

 
uzatvorená podľa zákona č. 618/2003 Z. z.  

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
 
Spoluautori: 1) Meno a priezvisko: JUDr. Ingrid Maruniaková 

   Bydlisko:   

       

   Číslo účtu:   

 

  2) Meno a priezvisko: JUDr. Lenka Midriaková 

   Bydlisko:   

       

   Číslo účtu:   

 

  3) Meno a priezvisko: Mgr. Jitka Mikuličová 

   Bydlisko:   

       

   Číslo účtu:   

 

  4) Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Klinka 

   Bydlisko:   

       

   Číslo účtu:   

 
(ďalej len „spoluautori“) 
 
a  
 
Objednávateľ:  Úrad priemyselného vlastníctva SR 
   Jána Švermu 43 
   974 04 Banská Bystrica 
IČO:   30810787 
 
Zastúpený:  Ing. Darina Kyliánová, predsedníčka 
 
(ďalej len „objednávateľ“).   
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Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela špecifikovaného v čl. 3 (ďalej aj „dielo“) 
spoluautormi pre objednávateľa a udelenie súhlasu spoluautorov objednávateľovi na použitie 
diela (ďalej aj „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 
Čl. 3 

Dielo spoluautorov 
 

Dielom je „Komentár k zákonu o ochranných známkach“, ktoré je ku dňu podpisu tejto 
zmluvy zachytené v digitálnej podobe (dokument), má rozsah 331 normalizovaných strán. 
Dielo tvorí odborný text, ktorý analyzuje a interpretuje jednotlivé ustanovenia zákona č. 
506/2009 Z. z. o ochranných známkach s použitím odbornej literatúry a príslušnej judikatúry.  

 
Čl. 4 

Vytvorenie diela 
 

Zmluvné strany berú na vedomie, že spoluautori pre objednávateľa osobne vytvorili dielo 
vlastnou tvorivou duševnou činnosťou v zmysle § 8 autorského zákona. Spoluautori 
odovzdali rukopis diela objednávateľovi dňa 2. marca 2012. Spoluautori si vyhradzujú právo 
na autorskú korektúru. 

 
Čl. 5 

Spôsob použitia diela 
 

Touto zmluvou spoluautori udeľujú objednávateľovi súhlas na vydanie diela vo forme knižnej 
publikácie, a to na náklady objednávateľa s uvedením objednávateľa ako vydavateľa a so 
zachovaním práva spoluautorov na označenie diela ich menom. Súhlas podľa predchádzajúcej 
vety sa nevzťahuje na iné spôsoby verejného rozširovania diela alebo jeho digitálnej 
rozmnoženiny (napr. na internete alebo na CD/DVD nosiči). Objednávateľ nesmie bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoluautorov previesť právo na vydanie diela na tretie 
osoby. Každý spoluautor má právo na jeden výtlačok zdarma. 
  

Čl. 6 
Rozsah licencie 

 
Licencia podľa čl. 5 je výhradná a je udelená na neurčitú dobu počas trvania majetkových 
práv spoluautorov. 

 
Čl. 7 

Odmena 
 

Spoluautori sa s objednávateľom dohodli na odmene vo výške 3 310 € (slovom tritisíc 
tristodesať eur), čo predstavuje 10 € (slovom desať eur) za jednu normalizovanú stranu textu 
diela. Táto celková suma zahŕňa odmenu za vytvorenie diela aj odmenu za použitie diela. 
Z tejto celkovej sumy objednávateľ zrazí 2% podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 
13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Objednávateľ odvedie na 
účet daňového úradu 19% daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. Každý spoluautor má nárok na rovnaký podiel z odmeny. Objednávateľ 
vyplatí každému spoluautorovi na jeho účet podiel na odmene do 10 dní od účinnosti tejto 
zmluvy. 
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Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Možno ju meniť 
a dopĺňať len formou písomných dodatkov po vzájomnom odsúhlasení a podpísaní 
zmluvnými stranami. Právne vzťahy založené touto zmluvou, ktoré v nej nie sú výslovne 
upravené, sa riadia ustanoveniami autorského zákona a podporne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, po jednom pre každého spoluautora 
a pre objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
 
 
V Banskej Bystrici dňa  ...........................  
 
 

Za objednávateľa:     Spoluautori: 
 
 
...............................................................  ...................................................... 

Ing. Darina Kyliánová   JUDr. Ingrid Maruniaková   
predsedníčka       

 
       ...................................................... 
       JUDr. Lenka Midriaková 
 
 
       ...................................................... 
       Mgr. Jitka Mikuličová 
 
 
       ...................................................... 
       JUDr. Tomáš Klinka 
 
 
 
 


