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Licenčná zmluva 

 

 

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Názov:   Matica slovenská 

Sídlo:    P. Mudroňa 1, 036 01 Martin 

IČO:    00 179 027  

Štatutárny orgán:  JUDr. Marián Gešper, predseda 

 

(ďalej ako „Nadobúdateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno:   EMI, s. r. o. 

Sídlo:    Hurbanova 5/1, 036 01 Martin 

IČO:    IČO: 48 132 080  

DIČ:    DIČ: 212 007 1162 

Štatutárny zástupca: Ing. Michal Mohl 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ licencie“) 

 

Nadobúdateľ a Poskytovateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako „Zmluvná 

strana“ 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe doterajšej spolupráce, ktorej výsledkom bolo 

vytvorenie audiovizuálneho diela – dokumentárneho filmu o slovenskej historickej osobnosti Samuelovi 

Zochovi s názvom “Samuel Zoch, politik, evanjelický biskup a prvý slovenský bratislavský župan” v dĺžke 

(stopáž) 16 minút 3 sekundy (ďalej ako „Dielo“) s cieľom transparentne a záväzne upraviť vzájomné 

práva a povinnosti, najmä licenčné podmienky používania Diela. 

 

1.  

Práva a povinnosti Zmluvných strán a udelenie výhradnej licencie 

 

1.1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že  

1.1.1. Dielo alebo akákoľvek jeho časť, alebo s Dielom súvisiace plnenie dodané 

Nadobúdateľovi Poskytovateľom má alebo môže mať v zmysle zákona Autorského 

zákona povahu autorského diela, najmä audiovizuálne dielo, scenár, scénické, režijné a 

dramaturgické poznámky (ďalej ako „Autorské dielo“) alebo povahu iného predmetu 

chráneného Autorským zákonom, najmä zvukový záznam, audiovizuálny záznam, 

vysielanie, či akéhokoľvek iného predmetu duševného vlastníctva (ďalej ako „Iný 

predmet“); Dielo bolo vyrobené Poskytovateľom pre Nadobúdateľa v zmluvne 

dohodnutej cene v sume 1000,- eur s DPH, a to na použitie Maticou slovenskou. Dielo 

bolo vytvorené pre podujatie – odhalenie busty Samuela Zocha na budove bývalého 

Župného domu v Bratislave 29. októbra 2018, a to pri príležitosti 100. výročia 



 

2 

podpísania Deklarácie slovenského národa a vzniku prvého Československa. Dielo bolo 

následne zverejnené na Youtube profile Matice slovenskej a šírené cez informačné 

kanály MS. Ďalej bude dielo využívané ako výučbový materiál pre školy v rámci 

vzdelávacieho procesu. Nadobúdateľ je oprávnený archivovať toto dielo vo svojom 

archíve.  

1.1.2. sú si vedomé skutočnosti, že na vytvorení Autorského diela sa podieľal tak Poskytovateľ, 

ako aj Nadobúdateľ, pričom autorský vklad zo strany Nadobúdateľa je v časti zhotovenia 

podkladov a scenára, výbere použitých diel a podkladov, organizovania natáčania, 

vrátane zabezpečenia všetkých miest natáčania a zainteresovaných účinkujúcich. 

Autorský vklad Poskytovateľa je v časti zhotovenia audiovizuálneho materiálu, strihu 

a postprodukcie. 

 

1.2. V rozsahu, v akom Poskytovateľovi patria práva alebo v akom práva vykonáva s ohľadom na bod 

1.1 tejto zmluvy, Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi výhradnú licenciu na všetky známe 

a právne prípustné spôsoby použitia Autorského diela a Iného predmetu v zmysle Autorského 

zákona, a to v neobmedzenom rozsahu (ďalej ako „Výhradná licencia“).  Výhradná licencia 

podľa tohto bodu nie je územne ani vecne obmedzená a Poskytovateľ ju poskytuje 

Nadobúdateľovi na celú dobu trvania majetkových práv vzťahujúcich sa k Autorskému dielu. 

Nadobúdateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia poskytnúť sublicenciu (udeliť tretej osobe 

súhlas) na použitie Autorského diela alebo jeho časti, Iného predmetu alebo jeho časti, a zároveň 

je oprávnený postúpiť Výhradnú licenciu na tretiu osobu. Poskytovateľ sa zaväzuje zdržať sa 

akéhokoľvek použitia Autorského diela alebo jeho časti a Iný predmet alebo jeho časti. Odmena 

za udelenie Výhradnej licencie podľa tohto bodu je zahrnutá v rámci zmluvne dohodnutej ceny za 

výrobu Diela v sume 1000,- eur s DPH, čo zodpovedá rozsahu, účelu a času použitia Autorského 

diela a Iného predmetu. 

 

1.3. Poskytovateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že všetky práva tretích osôb k Autorskému dielu 

a/alebo k Inému predmetu, na ktoré sa vzťahuje Výhradná licencia, sú ku dňu uzavretia tejto 

zmluvy vysporiadané a Poskytovateľ k nim má alebo vykonáva práva. Poskytovateľ zodpovedá za 

akékoľvek prípadné nároky tretích osôb v súvislosti s vytvorením a použitím Diela alebo jeho časti 

a je povinný nahradiť Nadobúdateľovi náklady, ktoré by uplatňovaním prípadných nárokov tretích 

osôb mohli Nadobúdateľovi vzniknúť vrátane nákladov vynaložených v tejto súvislosti na právne 

služby. 

 

2.  

Trvanie zmluvy 

 

2.1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú a to na obdobie trvania majetkových práv k Autorskému 

dielu. 

 

2.2. Zmluva zaniká: 

 

1.1.1. dohodou Zmluvných strán; 

1.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa tejto zmluvy a v súlade s touto zmluvou 

a/alebo príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a/alebo Autorského zákona. 

 

2.3. Nadobúdateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okamžite v prípadoch podstatného porušenia 

povinností Poskytovateľom, pričom za podstatné porušenie povinností Poskytovateľa sa považuje 

porušenie povinností podľa bodov 1.2 alebo 1.3 tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy 
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táto zmluva zaniká okamihom doručenia písomného prejavu odstúpenia od zmluvy oprávnenej 

Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane. 

 

2.4. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy  

a tieto nároky Zmluvných strán budú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 

 

3.  

Doručovanie 

 

3.1. Všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením 

(ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu Zmluvnej 

strany uvedenú v záhlaví zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana, ak sa 

Zmluvné strany nedohodli inak. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

 

1.1.1. v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti druhej Zmluvnej strane alebo 

inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej 

osoby na doručenke alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia 

Písomnosti takou osobou; 

1.1.2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. doručením na adresu 

Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 

doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom 

lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia; 

1.1.3. elektronickou poštou (emailom), pričom za okamih doručenia sa považuje doručenie 

potvrdenia o prijatí správy odoslanej elektronickou poštou jej adresátom pričom 

elektronické adresy Zmluvných strán sú uvedené v zmluve alebo si ich Zmluvné strany 

vzájomne oznámia po uzavretí tejto zmluvy. 

 

4.  

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona  

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 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 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

4.2. Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského zákona, pričom 

prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú Zmluvné strany riešiť vzájomným zmierom. 

 

4.3. Zmeny v ustanoveniach tejto zmluvy je možné vykonávať len po dohode Zmluvných strán, a to 

formou dodatku k zmluve. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) 

rovnopis pre Nadobúdateľa a jeden (1) pre Poskytovateľa.  

 

4.4. Zmluvné strany si prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 



 

4 

 

V Martine dňa 21. 11. 2018 

 

Za Nadobúdateľa: 

 

V Martine dňa 23. 11. 2018 

 

Za Poskytovateľa: 

 

                       

Matica slovenská 

JUDr. Marián Gešper, predseda 
EMI, s. r. o. 

Ing. Michal Mohl, štatutár 

 


