
AUTORSKÁ ZMLUVA 

 o vytvorení diela na objednávku a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva) 

uzatvorená v zmysle § 65 - 81 a § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  

a § 631 - 643 Občianskeho zákonníka  

 

medzi týmito zmluvnými stranami:  

Objednávateľ:   Krajská Organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus 

Sídlom:   Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica 

Zapísaný:  v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR 

Štatutárny orgán: Ing. Daniela Chrančoková, PhD., predsedníčka krajskej organizácie 

cestovného ruchu 

IČO:    52132072 

DIČ:     

Bankové spojenie:  

Číslo bankového účtu:  

 (ďalej iba „Objednávateľ")  

 

Autor:     Ing. Boris Michaliček    

Bydlisko:   

Číslo OP (pasu):   

Rodné číslo:    

Bankové spojenie:   

 (ďalej iba „Autor") 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej 

činnosti autora – fotografické dielo „Imidžové fotografie vybraných 4 zážitkov/produktov 

cestovnej kancelárie. Fotenie bude prebiehať v 4 destináciách cestovného ruchu 

Banskobystrického kraja. (ďalej len „dielo" alebo v množnom čísle „diela“). Objednávateľ sa 

zaväzuje Autorovi za vytvorenie diela a poskytnutie licencie zaplatiť odmenu podľa čl. III tejto 

zmluvy.  

2. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela a udelenie súhlasu na použitie diela (licencia).  

3. Autor vyhlasuje, že dielo vzniklo jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou ako dielo jediné, ku 

ktorému mu patria výlučné autorské práva. Zároveň Autor zodpovedá za to, že použitím diela podľa 

tejto zmluvy nebude porušený žiadny právny predpis ani autorské alebo iné práva tretích osôb. 

4. Za vytvorené dielo sa považuje zhotovenie minimálne 12 fotografií z každého produktu/zážitku = 48 

ks fotografií celkom v požadovanej kvalite.  

 

 

 

 



Článok II 

Poskytnutá licencia 

1. Autor udeľuje Objednávateľovi výhradný súhlas na použitie diela (licenciu):  

a) verejné rozširovanie diela,  

b) verejné rozširovanie rozmnoženín diela, 

c) sprístupňovanie diela verejnosti 

2. Autor udeľuje Objednávateľovi licenciu pre použitie diela samostatne alebo v spojení s iným dielom 

alebo jeho zaradením do iného diela, a to v pôvodnej verzii ako aj v akejkoľvek inej verzii.  

3. Autor udeľuje Objednávateľovi licenciu podľa bodu 1 a 2 tohto článku výhradne, v neobmedzenom 

územnom a vecnom rozsahu a na celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu.  

4. Autor súhlasí, aby Objednávateľ poskytol tretej osobe sublicenciu na použitie diela v rozsahu podľa 

tejto zmluvy alebo postúpil licenciu podľa tejto zmluvy tretej osobe alebo vydal dielo v koprodukcii 

s iným Objednávateľom. Objednávateľ bude informovať Autora o postúpení licencie bez 

zbytočného odkladu.  

5. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený použiť dielo alebo jeho časť bezodplatne za 

účelom marketingu, reklamy alebo inej propagácie zameranej na podporu použitia diela podľa tejto 

zmluvy. 

 

Článok III 

Autorská odmena  

1. Za vyhotovenie diela a poskytnutie licencie v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy prináleží Autorovi 

paušálna autorská odmena vo výške  1000€ brutto. Dohodnutá cena za vytvorenie diela 

a poskytnutie licencie je konečná a obsahuje všetky náklady Autora nutné k riadnemu plneniu 

zmluvy. Odmena podľa bodu 1 tejto zmluvy bude Autorovi vyplatená do 30 dní po odovzdaní diela 

autorom (najneskôr do 31.1.2022) a schválenia diela objednávateľom (najneskôr do 31.12.2021) 

prevodom na bankový účet Autora. Pre schválenie diela je Autor povinný zaslať Objednávateľovi 

v časovom limite fotografie dohodnutým spôsobom v elektronickej podobe do 30.11.2021.    

2. Zmluvné strany sa dohodli podpisom tejto zmluvy na dohode o nezrážaní zrážkovej dane podľa § 

43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov objednávateľom 

ako platiteľom dane z príjmov autora za príjmy z vytvorenia diela podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona 

o dani z príjmov a príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z 

príjmov; objednávateľ neodvedie z celkovej odmeny zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona 

o dani z príjmov a autor si príjmy zdaňuje sám prostredníctvom podaného daňového priznania. Túto 

dohodu objednávateľ ako platiteľ dane oznámi správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po 

uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.  

 

 

 

Článok IV 

Odovzdanie diela, autorská korektúra a autorské výtlačky 

1. Autor sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo: 

a) v elektronickej forme, v tlačovej kvalite, min. 300 dpi, vo formáte JPG/PNG, na e-mailovú adresu: 

eva.maculova@dobrykraj.sk 

 

 






