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Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva 

uzavretá podľa § 39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon medzi:  

Objednávateľom a nadobúdateľom licencie: 

Názov:     Centrum vedecko-technických informácií v SR 

Právna forma:    Štátna príspevková organizácia 

Sídlo:  Lamačská cesta č. 8/A , 811 04 Bratislava,  
Slovenská republika 

IČO:      00151882 

DIČ:      2020798395 

IČ DPH:     SK2020798395 

Zastúpený:     Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR 

Bankové spojenie:    Štátna pokladňa 7000353465/8180 
Kontaktná osoba objednávateľa:  RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. 
Telefón, Fax:     02/ 69 253 109, 02/ 69 253 180 
E-mail:     jaroslav.noskovic@cvtisr.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 

Autorom a poskytovateľom licencie:  

Meno a priezvisko, Titul:    Mgr. Ivan PETKOV 

Trvalé bydlisko:     Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava 

Číslo OP resp. iný identifikačný údaj:  

Dátum narodenia:     
Bankové spojenie:     
E-mail:      
 

      

(ďalej len „Autor“) 
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Čl. I. Predmet a účel zmluvy 

1. Účelom tejto zmluvy je vzájomná dohoda objednávateľa a autora o vytvorení „diela“, ktoré bude 
vytvorené autorom pre objednávateľa v rámci plnenia tejto zmluvy (zmluva o vytvorení diela), 
a vzájomná dohoda o využívaní tohto „diela“, na ktoré autor poskytuje touto zmluvou súhlas na 
využívanie (licenčná zmluva), pričom vytvorenie a využívanie diela sa realizuje v rámci aktivít 
národného projektu s nasledujúcimi identifikačnými údajmi: 

 
Názov projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – 
NITT SK 
ITMS kód: Cieľ RKaZ: 26240220043 
      Cieľ KONV: 26220220095 
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky 
kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj 
Projekt je financovaný: Európskou úniou v rámci Operačného programu výskum a vývoj 
z ERDF 
Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1   

 
2. Predmetom tejto zmluvy je   záväzok autora vytvoriť pre  objednávateľa dielo v rozsahu 

vymedzenom touto zmluvou.  
3. Predmetom zmluvy je aj poskytnutie výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu na využívanie 

diela objednávateľom. 
4. Autor vyhlasuje, že „dielo“ vytvorí vlastnou tvorivou prácou, že sa pri jeho tvorbe nedopustí 

nijakého zásahu do cudzích autorských práv a že nič z obsahu svojho pôvodného autorského práva 
na toto dielo nepreviedol na inú osobu. Autor sa zaväzuje toto dielo vytvoriť osobne.   

5. Autor sa zaväzuje objednávateľovi vytvoriť dielo, ktoré pozostáva zo vzorových zmlúv 
využiteľných v procese transferu technológií (zoznam zmlúv, názvy a predmety týchto zmlúv 
a minimálne požiadavky sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky). 

 
 

Čl. II. Lehota a spôsob vytvorenia diela 

1. Autor sa zaväzuje odovzdať vytvorené „dielo “ v lehote 50 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

2. Autor vytvorí dielo v dvoch krokoch: 
- 1. krok – Vypracovanie návrhov vzorových zmlúv 
Autor  podľa opisu predmetu zákazky vypracuje návrhy vzorových zmlúv. Vyhotovené návrhy 
predloží na posúdenie a konzultáciu objednávateľovi. 
Termín dodania návrhov vzorových zmlúv: 40 dní od účinnosti zmluvy 
- 2. krok - Zapracovanie pripomienok, vyhotovenie finálneho znenia vzorových zmlúv 
Na základe pripomienok objednávateľa autor dopracuje návrhy vzorových zmlúv a vyhotoví 
finálne znenie týchto zmlúv v súlade s požiadavkami uvedenými v opise predmetu zákazky. 
Termín dodania finálneho znenia vzorových zmlúv: 50 dní od účinnosti zmluvy 

3. Autor pri tvorbe návrhu vzorových zmlúv zapracuje v Prílohe č.1 uvedené návrhy obsahových 
bodov (minimálny požadovaný obsah). 

4. Názvy článkov zmlúv a obsahových bodov, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 sú orientačné, uchádzač 
ich môže zmeniť a doplniť nové články tak, aby vystihovali a pokrývali danú problematiku. 

5. Autor popíše jednotlivé články vzorových zmlúv prehľadne, zrozumiteľne a stručne a uvedie do 
súladu s platnými právnymi predpismi tak, aby nadväzovali na súvisiace zmluvy, smernice a iné 
súvisiace dokumenty. 

6. Autor odovzdá objednávateľovi po prvom kroku návrhy vzorových zmlúv v elektronickej podobe 
vo formáte .doc alebo .docx na posúdenie a vznesenie pripomienok v rozsahu predmetu tejto 
zmluvy. 
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7. Autor odovzdá dielo v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na prenosnom médiu vo formáte 
.doc alebo .docx. 

 
 

Čl. III. Spôsob použitia diela, rozsah licencie na použitie diela 

1. Dielom sa v zmysle tohto Článku rozumejú všetky výstupy, ktoré majú charakter diela v zmysle 
autorského zákona. 

2. Autor vyhlasuje, že poskytuje touto zmluvou objednávateľovi licenciu (ďalej len „licencia“) na 
používanie Diela v plnom rozsahu v súlade s § 40 a nasl. autorského zákona a to za účelom 
realizácie aktivít národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 
Slovensku – NITT SK“ a aktivít vyplývajúcich z trvalej udržateľnosti národného projektu ako aj 
za účelom ďalšieho spracovania a užívania diela s výnimkou odplatného poskytnutia diela zo 
strany Objednávateľa akejkoľvek tretej strane, pričom pod pojmom "odplatné poskytnutie diela" 
sa rozumie také poskytnutie diela tretej strane, pri ktorom prevyšuje úhrn potenciálnych príjmov 
náklady na zhotovenie diela, pričom Objednávateľ je oprávnený realizovať maximálne taký príjem 
za poskytnutie diela, ktorý je nižší, nanajvýš rovný nákladom súvisiacim so zhotovením diela. 
Objednávateľ je oprávnený dielo ďalej spracúvať a meniť. Objednávateľ je oprávnený dielo spojiť 
s dielami iných autorov. 

3. Pri použití diela spôsobmi uvedenými v predchádzajúcich bodoch môže objednávateľ uviesť, že 
dielo bolo financované zo zdrojov Európskej únie v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý zverejňuje Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj. 

4. Autor poskytuje touto zmluvou objednávateľovi licenciu na používanie Diela s účinnosťou odo 
dňa protokolárneho prevzatia Diela. Autor poskytuje licenciu bezodplatne - odmena za 
poskytnutie licencie k autorskému dielu je zahrnutá v cene za zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy 
(podľa článku IV tejto zmluvy). 

5. Licenciu podľa tejto Zmluvy udeľuje autor objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu ako 
výhradnú licenciu a to na dobu trvania majetkových autorských práv k tomuto dielu alebo jeho 
častiam, najmenej však na dobu 20 rokov od dňa protokolárneho prevzatia Diela. 

6. Objednávateľ je oprávnený rozmnožiť dielo technickými prostriedkami zvolenými podľa jeho 
uváženia a rozširovať ho všetkými obvyklými spôsobmi v rámci potrieb vyplývajúcich z realizácie 
národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – 
NITT SK“. 

7. Autor dáva podpisom tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na udelenie súhlasu na použitie diela 
(sublicencie) v rozsahu licencie tretej osobe. 

 
 

Čl. IV. Odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie diela odmenu, ktorá bude stanovená na 
základe výkazu práce pre projekty v rámci OP Výskum a vývoj podľa vzoru platného v danom 
čase, pričom tento výkaz práce musí byť zostavený v slovenskom jazyku podľa pravidiel platných 
pre projekty v rámci OP Výskum a vývoj a autor je povinný tento výkaz práce vyplniť podľa 
pokynov objednávateľa. Hodinová odmena je stanovená na 25 EUR/hodina (v prípade platcu DPH 
je sadzba s DPH), pričom celková odmena sa určí ako hodinová odmena x počet hodín podľa 
výkazu práce, pričom celková odmena za vytvorenie diela nepresiahne 4800 EUR s DPH (slovom: 
štyritisícosemsto). 

2. Autor sa s objednávateľom dohodli na bezodplatnom poskytnutí licencie (autor dostáva honorár za 
vytvorenie diela, poskytnutie licencie na použitie diela je bezplatné). 

3. Nárok na vyplatenie odmeny vzniká autorovi odovzdaním originálu diela objednávateľovi  a jeho 
prevzatím. V prípade, ak sa dielo skladá z viacerých častí, vzniká autorovi nárok na odmenu 
vytvorením celého diela, nie len jeho časti.  V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky náklady, 
ktoré vzniknú autorovi pri vytvorení diela (autorovi nevzniká nárok na cestovné resp. ubytovanie 
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pri vykonaní prejavu resp. prednášky). Odovzdaním a prevzatím vytvoreného diela resp. 
vykonaním diela v prípade prejavu resp. prednášky prechádza vlastnícke právo k nej na 
objednávateľa. Objednávateľ vyplatí dohodnutú odmenu prevodom na účet autora, ktorý je 
uvedený v hlavičke tejto zmluvy do 90 dní od odovzdania diela. 

 
 

Čl. V. Práva a povinnosti autora a objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi všetky informácie o predmete zmluvy, tak, aby dielo 
mohlo byť riadne a včas zhotovené. 

2. Autor je povinný bez zbytočného odkladu urobiť potrebné právne opatrenia na ochranu výkonu 
práva objednávateľom. Pri týchto opatreniach je objednávateľ povinný poskytnúť autorovi 
potrebnú súčinnosť. 

3. Autor je na požiadanie povinný poskytnúť objednávateľovi informácie o stave plnenia predmetu 
tejto zmluvy. 

4. Autor bezodkladne informuje objednávateľa o akýchkoľvek nepredvídateľných skutočnostiach, 
ktoré by mohli narušiť časový harmonogram vypracovania a dodania diela. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje využívať dielo v súlade s touto zmluvou. 
6. Objednávateľ sa zaväzuje neučiniť nič, čím by mohol druhej strane spôsobiť škodu porušením 

zásad tejto zmluvy, zákona alebo obchodného styku. 
7. Počas platnosti tejto Zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uznávať platnosť poskytnutých práv. 
8. Ak sa objednávateľ dozvie o porušení poskytnutých práv tretími osobami, upovedomí o tom bez 

zbytočného odkladu autora. Ak voči objednávateľovi budú uplatnené nároky z porušenia práv 
tretích osôb v súvislosti s využitím predmetu zmluvy objednávateľ bude o tom bez zbytočného 
odkladu informovať autora. Pri realizácii potrebných právnych opatrení a na ochranu výkonu 
práva objednávateľov, je autor povinný poskytnúť nadobúdateľovi potrebnú súčinnosť. 

9. Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie dokumentu na opravu/dopracovanie  autorovi. Autor 
požadované opravy alebo doplnenia (v rozsahu predmetu tejto zmluvy) zapracuje do termínu 
určeného objednávateľom. 

10. Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. Ak sú  nedostatky odstrániteľné, 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor  neodstránil v primeranej lehote, 
ktorú mu objednávateľ na tento účel poskytol. 

11. V ostatných prípadoch ako je uvedené v článku V., bod 7, je od zmluvy možné odstúpiť vtedy, ak 
prišlo k závažnému porušeniu tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť dňom 
doručenia výpovede. 

 
 

Čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenia. 

1. Na právne vzťahy, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou  sa vzťahujú ustanovenia 
platného autorského zákona, obchodného zákonník, občianskeho zákonníka a ostatných právnych 
predpisov platných na území SR.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní 
platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Dohoda o licenčnej zmluve v čl. III sa uzatvára bez časového 
obmedzenia.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, jej 
textu porozumeli, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 autor. 
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, resp. jej dodatky je možné vykonať len po obojstrannej dohode  

formou písomných dodatkov k zmluve.  
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V Bratislave, dňa: ............................................ 
 
 
 
Objednávateľ: ................................................... 
                         prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
                                   riaditeľ CVTI SR 

   
V Bratislave, dňa: ........................................ 
 
 
 
Autor1:................................................. 
                  Mgr. Ivan Petkov 

 

                                                           
1 V prípade ak zmluvu podpisuje kolektív spoluautorov, podpisuje zmluvu každý autor 
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Príloha č.1: Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky  je „Vypracovanie siedmich vzorových zmlúv využiteľných v procese 

transferu technológií v rámci Aktivity 1.1 národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu 

transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. 

 

Zoznam vzorových zmlúv na vypracovanie: 

 Zmluva o spoločnom výskume (vopred zadaná výskumná úloha) 
 Licenčná zmluva (vynález) 
 Licenčná zmluva (úžitkový vzor) 
 Licenčná zmluva (dizajn) 
 Licenčná zmluva (topografia polovodičového výrobku) 
 Licenčná zmluva (autorské dielo) 
 Licenčná zmluva (databáza) 
 

Vzorové zmluvy majú slúžiť ako interné materiály voľne dostupné akademickým a vedeckým 

pracovníkom. 
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Krátka charakteristika požadovaných zmlúv 

 

Zmluva o spoločnom výskume 

Spoločný výskum možno definovať ako spojenie dvoch alebo viacerých subjektov za účelom 

realizovania výskumu, v rámci ktorého môžu vzniknúť hmotné a/alebo nehmotné výsledky výskumu, 

najmä predmety, na ktoré sa upínajú práva duševného vlastníctva. Zvyčajne platí, že každý zo 

zúčastnených subjektov (v ďalšom texte budú označovaní aj ako partneri) má právo využívať 

vytvorené predmety duševného vlastníctva, avšak existuje celá škála možností, ako konkrétne sa 

bude takýto výkon práv duševného vlastníctva realizovať (napr. každý z partnerov môže sám využívať 

predmety duševného vlastníctva, avšak na komerčné použitie v rámci transferu technológií budú 

udeľovať súhlas spoločne). 

 

V rámci spoločného výskumu dochádza spravidla k spojeniu personálnych kapacít 
a finančných a materiálnych zdrojov dvoch alebo viacerých právne na sebe nezávislých 
subjektov z verejnej a/alebo súkromnej sféry. Najčastejšie ide o spojenie partnerov z verejnej 
sféry na jednej strane a súkromnej sféry na strane druhej. Týmto subjektom môže byť vysoká 
škola, verejná alebo súkromná výskumná organizácia, malý a stredný podnik alebo veľká 
obchodná spoločnosť. Spolupráca sa môže realizovať po vertikálnej línií, t. j. spojenie 
subjektov, ktoré na seba nadväzujú (napr. univerzita zrealizuje prvú fázu výskumu 
a obchodná spoločnosť pokračuje v realizačnej fáze vrátane zavedenia výsledku výskumu do 
praxe), alebo po horizontálnej línii, kedy dochádza k spojeniu subjektov, ktoré by za iných 
okolností boli konkurentmi (napr. dve vysoké školy s rovnakým zameraním a rovnakými 
pracoviskami si rozdelia jednu výskumnú úlohu alebo sa dve inštitúcie, napríklad fakulta 
univerzity a ústav SAV, vzájomne dopĺňajú). 
 

Právnym základom spoločného výskumu sú najčastejšie zmluvy o spoločnom výskume; 
terminológia pre označenie tohto typu zmlúv nie je jednotná a v praxi je možné stretnúť sa s 
označeniami ako zmluva o spoločnom výskume, zmluva o výskumnej spolupráci, 
konzorciálna zmluva, partnerská zmluva, a iné. Ako vzorová zmluva by mala byť 
vypracovaná zmluva o spoločnom výskume, pod ktorou sa však budú rozumieť aj iné vyššie 
uvedené zmluvy. 
 

V praxi môžeme rozlišovať situáciu, kedy je predmetom spoločného výskumu konkrétna výskumná 

úloha a situáciu, kedy je predmetom spoločného výskumu výsledok, ktorý sa má v rámci spoločného 

výskumu dosiahnuť. Tieto dve formy spoločného výskumu sa vyznačujú osobitosťami súvisiacimi 

napríklad s financovaním nákladov, výkonom práv atď. Predmetom zákazky sa týka len situácie, kedy 

je predmetom spoločného výskumu výskumná úloha, bez ohľadu na dosiahnutie výsledku. 

 

 

Licenčná zmluva je v oblasti nakladania s právami duševného vlastníctva jednoznačne 

najpoužívanejší zmluvný typ. Licenčnou zmluvou udeľuje nositeľ práv súhlas na používanie predmetu 

duševného vlastníctva, ku ktorému vykonáva práva. Nositeľom práv sa pritom rozumie ako pôvodný, 

tak aj odvodený subjekt; v zmluve sa označujú ako poskytovateľ licencie. Pôvodným subjektom je tá 
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fyzická osoba, ktorá vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvorila predmet duševného vlastníctva. 

Môže ním byť autor, výkonný umelec, pôvodca vynálezu alebo technického riešenia chráneného 

úžitkovým vzorom, pôvodca dizajnu, pôvodca topografie polovodičového výrobku alebo pôvodca 

novej odrody. Odvodeným subjektom je tá právnická alebo fyzická osoba, ktorá odvodzuje svoje 

práva od pôvodného nositeľa práv. V oblasti kultúry je ním najmä zamestnávateľ (§ 50 AZ), dedič (§ 

18 ods. 6 AZ), v prípade audiovizuálneho diela producent (§ 55 AZ), alebo aj organizácia kolektívnej 

správy (§ 78 a nasl. AZ). V oblasti priemyselných práv je odvodeným nositeľom práv najmä majiteľ 

týchto práv (majiteľ patentu, majiteľ dizajnu a pod.), pokiaľ pôvodca alebo pôvodný majiteľ previedli 

svoje právo na túto osobu. Odvodeným nositeľom práv je aj v tomto prípade často zamestnávateľ 

(napr. § 11 PZ), čo bude situácia, ktorá sa bude najčastejšie vyskytovať aj pri transfere technológií. 

V takomto prípade bude vysoká škola alebo vedeckovýskumná inštitúcia vykonávať práva duševného 

vlastníctva ako odvodený nositeľ práv, a teda bude aj rozhodovať o nakladaní s predmetom 

duševného vlastníctva, napríklad aj formou udelenia licencie . 

 

Pozn., pokiaľ sa v tomto texte neuvádza inak, nositeľom práv sa rozumie pôvodný aj odvodený nositeľ 

práv 

 

Licenčnú zmluvu možno definovať ako dvoj- alebo viacstrannú zmluvu uzatvorenú medzi nositeľom 

práv ako poskytovateľom licencie a používateľom ako nadobúdateľom licencie, predmetom ktorej je 

udelenie súhlasu (licencia) na používanie predmetu duševného vlastníctva (výkonu práv k predmetu 

duševného vlastníctva) a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Udelením licencie sa 

teda rozumie poskytnutie súhlasu nositeľa práv používateľovi na používanie predmetu duševného 

vlastníctva. Na rozdiel od prevodu práv duševného vlastníctva, udelením licencie ostávajú nositeľovi 

práv všetky práva duševného vlastníctva zachované, ale je povinný strpieť použitie predmetu 

duševného vlastníctva inou osobou v rozsahu poskytnutého súhlasu. Licenciu je možné udeliť na 

použitie všetkých predmetov duševného vlastníctva s výnimkou kolektívnej ochrannej známky, 

označenia pôvodu výrobkov a zemepisného označenia. 
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Minimálny obsah požadovaných zmlúv 

 

I keď v praxi môžu vzniknúť rôzne špecifické situácie, kedy bude potrebné uzatvárať odlišné zmluvy, 

vzorové zmluvy vypracované podľa predložených špecifikácií budú predstavovať základ, od ktorého 

sa bude možné odvíjať aj v budúcnosti v rámci aktivít súvisiacich s transferom poznatkov a 

technológií. Aj v týchto prípadoch však treba rátať s tým, že každú zmluvu bude v praxi potrebné 

adaptovať na reálnu situáciu. Z toho dôvodu znenie zmlúv vytvára priestor na alternatívnu reguláciu 

vzájomných práv a povinností. 

 

Cieľom vzorových zmlúv, ktoré budú vypracované na základe týchto špecifikácií bude ich praktické 

využitie najmä jednotlivými centrami transferu poznatkov, ktoré na Slovensku pôsobia. Nakoľko ide 

o pomerne komplikovanú oblasť práva, kvalitne vypracované zmluvy budú predstavovať nástroj 

prevencie pred potenciálnymi aplikačnými problémami. 

 

Zmluvy vychádzajú zo slovenskej právnej úpravy. V prípade cudzieho prvku v zmluvnom vzťahu treba 

preto potenciálne vziať do úvahy aj zahraničnú právnu úpravu. 

 

Všeobecne o spoločnom výskume 

 

Spoločný výskum je jednou zo základných a pomerne častých foriem realizácie transferu technológií. 

Je založený na spolupráci dvoch alebo viacerých subjektov, pričom do úvahy prichádza spolupráca 

medzi verejným aj súkromným sektorom (napr. SAV a obchodná spoločnosť), prípadne spolupráca 

medzi inštitúciami výlučne verejného sektora (napr. medzi dvomi univerzitnými pracoviskami). 

Nakoľko sa spoločný výskum realizuje po právnej stránke ako nepomenovaná zmluva, je na vôli 

zmluvných strán, ako si upravia tento vzťah. Na druhej strane, vyváženie práv a povinností u všetkých 

zúčastnených subjektov je predpokladom na úspešný transfer prostredníctvom spoločného výskumu. 

S tým súvisí aj potreba regulácie výkonu práv duševného vlastníctva v tejto oblasti, finančné otázky, 

zodpovednosť a ďalšie témy, ktoré by v kvalitnej zmluve mali byť ošetrené. 

 

Všeobecne o udeľovaní súhlasu na používanie predmetov duševného vlastníctva 

 

V prípade udeľovania súhlasu na používanie predmetov duševného vlastníctva, treba rozlišovať 

najmä dve základné možnosti realizácie tohto postupu, a to licenčnú zmluvu podľa ustanovení zákona 

č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 

v znení neskorších predpisov  (ďalej len „autorský zákon“ alebo „AZ“) a licenčnú zmluvu na predmety 

priemyselného vlastníctva podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“). Licenčnú zmluvu podľa 

ustanovení autorského zákona je možné aplikovať na udeľovanie súhlasu na používanie autorského 

diela (vrátane softvéru), umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, 

vysielania a databázy. Na druhej strane, licenčnú zmluvu podľa ustanovení Obchodného zákonníka 

ako typovú zmluvu možno aplikovať len na predmety priemyselného vlastníctva. 

 

Avšak bez ohľadu na to, či pôjde o jednu alebo druhú oblasť, sa budú vzorové licenčné zmluvy líšiť 

v závislosti od špecifík, ktoré s daným predmetom duševného vlastníctva súvisia (napr. licenčná 
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zmluva na používanie databázy chránenej autorským právom, bude zásadne odlišná od licenčnej 

zmluvy na používanie databázy chránenej osobitným právom, pričom sa však na obe zmluvy bude 

aplikovať rovnaký zmluvný typ podľa § 40 a nasl. AZ). Pre ďalšie oblasti budú relevantné aj 

ustanovenia ďalších právnych predpisov, konkrétne 

- zákon č. 435/2001 o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „patentový zákon“ 

alebo „PZ“) 

- zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o úžitkových vzoroch“ alebo „ZÚV“) 

- zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dizajnoch“ 

alebo „ZD“) 

- zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 

Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane TPV“ alebo „ZOTPV“) 

 

Predmetom zákazky je v oblasti udeľovania súhlasu na používanie premdetov duševného vlastníctva 

vypracovanie licenčných zmlúv na používanie autorského diela, databázy, vynálezu chráneného 

patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, dizajnu a topografie polovodičového 

výrobku. Výsledné vzorové zmluvy sa nebudú týkať umeleckého výkonu, zvukového záznamu, 

zvukovo-obrazového záznamu a vysielania, ktoré síce spadajú pod reguláciu autorským zákonom, 

avšak pre účely transferu technológií majú minoritný význam. Nepokrytá ostane aj licenčná zmluva 

na používanie ochrannej známky, ktorá sa využíva v rámci transferu technológií len obmedzene. 

V prípade, ak by došlo k potrebe transferovať tieto predmety duševného vlastníctva, bude možné 

vzorovú licenčnú zmluvu na autorské dielo analogicky aplikovať aj na umelecký výkon, vzorovú 

licenčnú zmluvu na databázu analogicky aplikovať aj na zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam 

a vysielanie, a vzorovú licenčnú zmluvu na predmety priemyselného vlastníctva analogicky aplikovať 

aj na ochrannú známku. 

 

 

1. Zmluva o spoločnom výskume 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Stranami zmluvy o spoločnom výskume sú subjekty, ktoré majú spoločne realizovať výskum, pričom 

ich pomenovanie sa môže líšiť. Odporúča sa napríklad označenie partneri, avšak zmluvné strany 

môžu byť označené aj inak. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

V úvodných ustanoveniach bude všeobecne vymedzené postavenie partnerov. V prípade, ak bude 

výskum súvisieť s realizáciou projektu, môže byť tento projekt uvedený a/alebo popísaný. Na tomto 

mieste je možné všeobecnejšie vymedziť aj účel zmluvy. 

 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy bude úprava vzájomných práv a povinností partnerov pri realizácii 

spoločného výskumu. 
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DEFINÍCIE 

Uvedú sa v prípade potreby; alternatívne môžu byť uvedené v prílohe zmluvy). 

 

ŠPECIFIKÁCIA VÝSKUMNEJ ÚLOHY 

Popis výskumnej úlohy, ktorej riešenie má byť realizované spoločným výskumom – upravené buď 

priamo v zmluve alebo v prílohe zmluvy (napr. nový návrh riešenia, postup, realizácia prác na 

vytvorení nového predmetu duševného vlastníctva atď.). 

 

Výsledok výskumnej úlohy môže byť stanovený zmluvnými stranami, ale povaha a samotné 

dosiahnutie výsledku výskumnej úlohy nebude mať vplyv na povinnosti zmluvných strán ani na 

platnosť zmluvy. 

 

VÝSLEDKY VÝSKUMNEJ ÚLOHY 

Výsledky, ktoré vzniknú v dôsledku riešenia výskumnej úlohy by si partneri mali odovzdávať 

priebežne, avšak nevyhnutne aj na konci vo forme napríklad záverečnej správy, v ktorej partner 

najmä presne a podrobne popíše priebeh riešenia výskumnej úlohy, výsledok výskumnej úlohy, 

komplikácie, riziká a prekážky objektívnej povahy, ktoré mali vplyv na riešenie výskumnej úlohy 

a dosiahnutie výsledku a zhodnotenie výsledkov výskumu. Neoddeliteľnou súčasťou záverečnej 

správy bude aj podkladový materiál, ktorý bol vypracovaný alebo ktorý vznikol v súvislosti s riešením 

výskumnej úlohy (ďalej len „záverečná správa“). 

 

O odovzdaní záverečnej správy si strany vystavia preberací protokol. 

 

V prípade, ak záverečná správa bude mať vady, táto skutočnosť sa vyznačí v preberacom protokole. 

Partner je povinný odstrániť vady záverečnej správy do 15 dní od vyznačenia vád v preberacom 

protokole. 

 

MIESTO ODOVZDANIA VÝSLEDKOV VÝSKUMNEJ ÚLOHY 

Alternatívna regulácia (v sídle niektorého partnera, na inom mieste, na ktorom sa zmluvné strany 

dohodnú alebo vzdialeným prístupom). 

 

MIESTO RIEŠENIA VÝSKUMNEJ ÚLOHY 

V niektorých špecifických prípadoch sa môže vyžadovať presné určenie miesta riešenia výskumnej 

úlohy. Pôjde napríklad o nasledovné prípady: 

- výskumná úloha sa má riešiť na zariadeniach jedného partnera (v sídle partnera alebo na 

inom určenom mieste);  

- výskumná úloha je determinovaná výkonom činnosti v určitom špecifickom prostredí (napr. 

realizácia meraní). 

 

ČAS ODOVZDANIA VÝSLEDKU VÝSKUMNEJ ÚLOHY 

V presne stanovenom termíne alebo v závislosti od inej skutočnosti (napr. trvanie projektu). 
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EKONOMICKÉ ASPEKTY A NÁHRADA NÁKLADOV 

Vo vzorovej zmluve sa alternatívne upravia ekonomické otázky, teda najmä, či budú partneri znášať 

každý svoje vlastné náklady, alebo či bude každý z partnerov znášať polovicu spoločných nákladov, 

resp. či sa náklady rozdelia v inom pomere. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI PARTNEROV 

Partneri budú povinní riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou riešiť výskumnú úlohu a výsledky 

výskumnej úlohy si vo forme záverečnej správy odovzdať. 

 

Partneri sú oprávnení pred začatím aj v priebehu riešenia výskumnej úlohy žiadať od druhej zmluvnej 

strany informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na riešenie výskumnej úlohy a s ktorými druhá 

strana disponuje.  

 

(Najmä v prípade dlhšie trvajúcich projektov) partneri budú povinní priebežne sa vzájomne 

informovať o priebehu riešenia výskumnej úlohy, o vykonaných činnostiach a o parciálnych 

výsledkoch dosiahnutých v tejto súvislosti. Interval si strany dohodnú (napr. kvartálne, mesačne 

a pod.). 

 

Alternatívne sa vo vzorovej zmluve upraví, kto nesie hmotnú zodpovednosť za zariadenia, nástroje 

alebo iné hmotné prostriedky poskytnuté stranami za účelom realizácie výskumnej úlohy. 

 

Alternatívne sa vo vzorovej zmluve vymedzí, kto bude vykonávať práva, najmä práva duševného 

vlastníctva, k potenciálnym výsledkom. Ak vzniknú práva len jednému partnerovi, v zmluve sa upraví 

možnosť získania súhlasu na použitie predmetu duševného vlastníctva (licencia) alebo právo previesť, 

ak to umožňuje právny poriadok. 

 

Vo vzorovej zmluve sa zakotví súčinnosť partnerov pri riešení výskumnej úlohy súčinnosť. 

 

Alternatívne sa vo vzorovej zmluve zakotví, že partner bude povinný poskytovať prístup k 

zariadeniam, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo držbe, a na ktorých alebo s pomocou ktorých sa bude 

výskumná úloha riešiť. 

 

V prípade, ak partner bude na základe zmluvy poskytovať vecné plnenia najmä vo forme prístupu 

k zariadeniam, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo držbe, bude povinný zabezpečiť prístup v určených 

hodinách/ dňoch, bude povinný počas celého času plnenia zmluvy zabezpečovať funkčnosť zariadení 

a zariadenia budú musieť vykazovať dohodnuté alebo požadované parametre (opäť sa alternatívne 

modifikuje vo vzorovej zmluve). 

 

Alternatívne je možné vo vzorovej zmluve navrhnúť aj iné práva a povinnosti zmluvných strán. 

 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Ak pôjde o spoločný výkon práv, tak obidve strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu 

a výsledkoch riešenej výskumnej úlohy. Strany môžu označiť za dôverné aj iné informácie, čo si strany 

dohodnú v osobitnej dohode o mlčanlivosti. 
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Strany sa môžu dohodnúť na úplnom zbavení povinnosti mlčanlivosti alebo na obmedzení povinnosti 

mlčanlivosti. Strany môžu takúto dohodu realizovať aj v elektronickej forme (e-mailom).  

 

SANKCIE 

Vo vzorovej zmluve sa navrhnú alternatívne možnosti, ktoré by v danom prípade mali byť skôr 

mierne. 

 

SKONČENIE ZMLUVY  

Zmluva sa v zásade skončí uplynutím času, v rámci ktorého sa spoločný výskum realizuje. Upravená 

môže byť aj možnosť výpovede, prípadne odstúpenia od zmluvy. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Táto zmluva sa bude uzatvárať na dobu určitú do skončenia výskumnej úlohy, ktoré bude 

špecifikované konkrétnym dátumom a predĺžiť túto zmluvu bude možné len písomným dodatkom  

 

Spory z tejto zmluvy budú riešiť všeobecné súdy (alternatívne rozhodcovský súd). 

 

V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné 

zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie sporov (s 

alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky (napr. ustanovenia 

o prejavoch vôle). 

 

 

2. Licenčná zmluva na vynález 

 

Pozn. táto časť špecifikácií vychádza najmä z ustanovení § 508 a nasl. Obchodného zákonníka a § 14, 

§ 15 a § 24 patentového zákona. 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Stranami licenčnej zmluvy na vynález (ďalej označovaná len „licenčná zmluva“) sú poskytovateľ 

a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie majiteľ patentu, teda právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri. Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá chce vynález využívať. Vysoká škola, resp. výskumné pracovisko pritom bude 

v rámci transferu technológií zvyčajne v pozícii poskytovateľa licencie, v praxi však môže byť aj 

nadobúdateľom licencie. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán z hľadiska ich 

právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto ustanoveniach možno odkázať 

aj na projekt, v rámci ktorého sa transfer realizuje, prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia. 
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PREDMET ZMLUVY 

Predmet licenčnej zmluvy sa vymedzí ako udelenie súhlasu na využívanie vynálezu (výkon práv 

z patentu) poskytovateľom a povinnosť nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu (odmenou sa rozumie 

odplata alebo iná majetková hodnota). Predmetom licenčnej zmluvy bude aj úprava vzájomných práv 

a povinností zmluvných strán. 

 

V týchto ustanoveniach sa môže zadefinovať aj predmet licencie, konkrétne vynález, ku ktorému sa 

licencia udeľuje (alternatívne sa môže predmet licencie upraviť v osobitnom ustanovení, alebo sa 

môže zahrnúť do ustanovení, kde je upravená povinnosť poskytovateľa licencie udeliť licenciu). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Pozn. jednotlivé ustanovenia týkajúce sa práv a povinností zmluvných strán navrhované v tejto časti je 

možné štruktúrovať do samostatných článkov vzorovej licenčnej zmluvy 

 

V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva a predovšetkým 

povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. 

 

V zmluve sa zadefinuje udelenie súhlasu na využívanie vynálezu a najmä spôsob výkonu práv, rozsah 

výkonu práv, územie a odmena za udelenie licencie. 

 

Spôsob výkonu práv sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na každý spôsob výkonu práv z 

patentu“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov výkonu práv v zmysle ustanovení 

patentového zákona. Konkrétne môže ísť najmä o nasledovné spôsoby využitia vynálezu: 

- vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či 

dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu, 

- využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu alebo ponúkať takýto chránený spôsob na 

využívanie inej osobe, 

- vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dovážať 

výrobok priamo získaný chráneným spôsobom, 

- dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky slúžiace na 

uskutočnenie vynálezu, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že 

tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie vynálezu 

 

Rozsah výkonu práv môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade 

obmedzeného rozsahu sa rozsah limituje napríklad počtom výrobkov alebo časom, počas ktorého 

možno využívať vynález (napr. na celú dobu trvania patentu, len na určitý počet rokov a pod.). 

Jednotlivé alternatívy sa zapracujú do vzorovej licenčnej zmluvy. 

 

Vzorová licenčná zmluva musí obsahovať ustanovenie týkajúce sa územia, na ktorom je možné 

vynález využívať – ide o podstatnú náležitosť tejto licenčnej zmluvy (napr. na území jedného štátu, na 

území EÚ a pod.). 

 

Vzorová licenčná zmluva musí byť koncipovaná ako odplatná. Odmena môže byť nastavená ako 

jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z využitia 
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vynálezu (v takomto prípade sa odporúča, aby mal majiteľ patentu za účelom kontroly výšky odmeny 

právo nahliadať do účtovníctva), resp. môže byť odmena závislá od iných skutočností (napr. od počtu 

predaných výrobkov a pod.). 

 

Alternatívne sa môže upraviť aj to, či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú (ak sa táto 

skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že majiteľ patentu udelil nevýhradnú licenciu). 

V prípade výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe 

licenciu na spôsob použitia vynálezu udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve 

dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia vynálezu spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak 

poskytovateľ licencie udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať vynález 

spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť licenciu 

tretej osobe. 

 

Alternatívne sa upravia možnosti nakladania s licenciou, konkrétne, či nadobúdateľ licencie môže 

udeliť sublicenciu (pokiaľ sa táto skutočnosť v zmluve neuvedie, platí, že nadobúdateľ licencie nie je 

oprávnený prenechať výkon práva iným osobám) a či môže postúpiť licenciu tretej osobe, a za akých 

podmienok. Východiskom pre prevod licencie bude ustanovenie patentového zákona, podľa ktorého 

prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu 

alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa vynález na základe zmluvnej licencie 

využíva, ak zmluva neustanovuje inak (§ 24 ods. 4 patentového zákona). 

 

Alternatívne sa upravia aj ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, napríklad povinnosť nadobúdateľa 

licencie využívať licenciu (povinnosť výkonu práv), povinnosť udržiavať právo, informačná povinnosť 

a povinnosť poskytnúť podklady potrebné na výkon práva, účel využívania vynálezu (napr. 

komerčný/nekomerčný), povinnosť utajovania poskytnutých podkladov a informácií nadobúdateľom 

licencie a pod. 

 

SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY 

V rámci vzorovej licenčnej zmluvy sa osobitne môže upraviť aj omeškanie nadobúdateľa licencie so 

zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. Alternatívne sa tiež upraví, že strana, 

ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy, sa zaviaže zaplatiť druhej 

zmluvnej strane pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute možno 

koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“. 

 

Osobitne sa vo vzorovej licenčnej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od 

zmluvy a výpoveď zmluvy. Osobitne sa vo vzorovej zmluve navrhne režim postupu v prípade 

odstúpenia od zmluvy, ak do tohto momentu nadobúdateľ licencie využíval vynález (platnosť 

licencie). 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné 

zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie sporov (s 

alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky. 
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Odporúča sa deklarovať aj právne účinky licenčnej zmluvy voči tretím osobám, ktoré sa 

nadobúdajú odo dňa zápisu do registra (ide o kogentné ustanovenie, od ktorého sa strany nemôžu 

odchýliť). To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uzatvorení licenčnej zmluvy vedeli alebo podľa 

okolností mali vedieť. 

 

 

3. Licenčná zmluva na úžitkový vzor 

 

Pozn. táto časť špecifikácií vychádza najmä z ustanovení § 508 a nasl. Obchodného zákonníka a § 13, 

§15 a § 23 zákona o úžitkových vzoroch. 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Stranami licenčnej zmluvy na úžitkový vzor (ďalej označovaná len „licenčná zmluva“) sú poskytovateľ 

a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie majiteľ úžitkového vzoru, teda právnická 

alebo fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri. Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá chce úžitkový vzor využívať. Vysoká škola, resp. výskumné pracovisko pritom 

bude v rámci transferu technológií zvyčajne v pozícii poskytovateľa licencie, v praxi však môže byť aj 

nadobúdateľom licencie. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán z hľadiska ich 

právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto ustanoveniach možno odkázať 

aj na projekt, v rámci ktorého sa transfer realizuje, prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia. 

 

PREDMET ZMLUVY 

Predmet licenčnej zmluvy sa vymedzí ako udelenie súhlasu na využívanie úžitkového vzoru (výkon 

práv z úžitkového vzoru) poskytovateľom a povinnosť nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu 

(odmenou sa rozumie odplata alebo iná majetková hodnota). Predmetom licenčnej zmluvy bude aj 

úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. 

 

V týchto ustanoveniach sa môže zadefinovať aj predmet licencie, konkrétne technické riešenie 

chránené úžitkovým vzorom, ku ktorému sa licencia udeľuje (alternatívne sa môže predmet licencie 

upraviť v osobitnom ustanovení, alebo sa môže zahrnúť do ustanovení, kde je upravená povinnosť 

poskytovateľa licencie udeliť licenciu). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Pozn. jednotlivé ustanovenia týkajúce sa práv a povinností zmluvných strán navrhované v tejto časti je 

možné štruktúrovať do samostatných článkov vzorovej licenčnej zmluvy 

 

V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva a predovšetkým 

povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. 
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V zmluve sa zadefinuje udelenie súhlasu na využívanie úžitkového vzoru a najmä spôsob výkonu 

práv, rozsah výkonu práv, územie a odmena za udelenie licencie. 

 

Spôsob výkonu práv sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na každý spôsob výkonu práv 

z úžitkového vzoru“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov výkonu práv v zmysle 

ustanovení zákona o úžitkových vzoroch. Konkrétne môže ísť najmä o nasledovné spôsoby využitia 

úžitkového vzoru: 

- vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či 

dovážať výrobok, ktorý je predmetom úžitkového vzoru, 

- využívať výrobný postup, ktorý je predmetom úžitkového vzoru alebo ponúkať takýto chránený 

spôsob na využívanie inej osobe, 

- vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dovážať 

výrobok priamo získaný chráneným spôsobom, 

- dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať úžitkový vzor prostriedky 

slúžiace na uskutočnenie úžitkového vzoru, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na 

okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie úžitkového 

vzoru 

 

Rozsah výkonu práv môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade 

obmedzeného rozsahu sa rozsah limituje napríklad počtom výrobkov alebo časom, počas ktorého 

možno využívať technické riešenie chránené úžitkovým vzorom (napr. na celú dobu trvania 

úžitkového vzoru, len na určitý počet rokov a pod.). Jednotlivé alternatívy sa zapracujú do vzorovej 

licenčnej zmluvy. 

 

Vzorová licenčná zmluva musí obsahovať ustanovenie týkajúce sa územia, na ktorom je možné 

úžitkový vzor využívať – ide o podstatnú náležitosť tejto licenčnej zmluvy (napr. na území jedného 

štátu, na území EÚ a pod.). 

 

Vzorová licenčná zmluva musí byť koncipovaná ako odplatná. Odmena môže byť nastavená ako 

jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z využitia 

úžitkového vzoru (v takomto prípade sa odporúča, aby mal majiteľ úžitkového vzoru za účelom 

kontroly výšky odmeny právo nahliadať do účtovníctva), resp. môže byť odmena závislá od iných 

skutočností (napr. od počtu predaných výrobkov a pod.). 

 

Alternatívne sa môže upraviť aj to, či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú (ak sa 

táto skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že majiteľ úžitkového vzoru udelil nevýhradnú 

licenciu). V prípade výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej 

osobe licenciu na spôsob využitia úžitkového vzoru udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie 

je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať využitia úžitkového vzoru spôsobom, na ktorý udelil 

výhradnú licenciu. Ak poskytovateľ licencie udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo 

využívať úžitkový vzor spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho 

právo udeliť licenciu tretej osobe. 
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Alternatívne sa upravia možnosti nakladania s licenciou, konkrétne, či nadobúdateľ licencie môže 

udeliť sublicenciu (pokiaľ sa táto skutočnosť v zmluve neuvedie, platí, že nadobúdateľ licencie nie je 

oprávnený prenechať výkon práva iným osobám) a či môže postúpiť licenciu tretej osobe, a za akých 

podmienok. Východiskom pre prevod licencie bude ustanovenie zákona o úžitkových vzoroch, podľa 

ktorého prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je možný výlučne ako súčasť 

prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa úžitkový vzor na základe 

zmluvnej licencie využíva, ak zmluva neustanovuje inak (§ 23 ods. 4 zákona o úžitkových vzoroch). 

 

Alternatívne sa upravia aj ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, napríklad povinnosť nadobúdateľa 

licencie využívať licenciu (povinnosť výkonu práv), povinnosť udržiavať právo, informačná povinnosť 

a povinnosť poskytnúť podklady potrebné na výkon práva, účel využívania úžitkového vzoru (napr. 

komerčný/nekomerčný), povinnosť utajovania poskytnutých podkladov a informácií nadobúdateľom 

licencie a pod. 

 

SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY 

V rámci vzorovej licenčnej zmluvy sa osobitne môže upraviť aj omeškanie nadobúdateľa licencie so 

zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. (Alternatívne) sa tiež upraví, že 

strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy, sa zaviaže zaplatiť 

druhej zmluvnej strane pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že 

zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute 

možno koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“. 

 

Osobitne sa vo vzorovej licenčnej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od 

zmluvy a výpoveď zmluvy. Osobitne sa vo vzorovej zmluve navrhne režim postupu v prípade 

odstúpenia od zmluvy, ak do tohto momentu nadobúdateľ licencie využíval úžitkový vzor (platnosť 

licencie). 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné 

zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie sporov (s 

alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky. 

Odporúča sa deklarovať aj právne účinky licenčnej zmluvy voči tretím osobám, ktoré sa 

nadobúdajú odo dňa zápisu do registra (ide o kogentné ustanovenie, od ktorého sa strany nemôžu 

odchýliť). To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uzatvorení licenčnej zmluvy vedeli alebo podľa 

okolností mali vedieť. 

 

 

4. Licenčná zmluva na dizajn 

 

Pozn. táto časť špecifikácií vychádza najmä z ustanovení § 508 a nasl. Obchodného zákonníka a § 17 a 

§ 24 zákona o dizajnoch 
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ZMLUVNÉ STRANY 

Stranami licenčnej zmluvy na dizajn (ďalej označovaná len „licenčná zmluva“) sú poskytovateľ 

a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie majiteľ dizajnu, teda právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri. Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá chce dizajn využívať. Vysoká škola, resp. výskumné pracovisko pritom bude 

v rámci transferu technológií zvyčajne v pozícii poskytovateľa licencie, v praxi však môže byť aj 

nadobúdateľom licencie. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán z hľadiska ich 

právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto ustanoveniach možno odkázať 

aj na projekt, v rámci ktorého sa transfer realizuje, prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia. 

 

PREDMET ZMLUVY 

Predmet licenčnej zmluvy sa vymedzí ako udelenie súhlasu na využívanie dizajnu (výkon práv 

z dizajnu) poskytovateľom a povinnosť nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu (odmenou sa rozumie 

odplata alebo iná majetková hodnota). Predmetom licenčnej zmluvy bude aj úprava vzájomných práv 

a povinností zmluvných strán. 

 

V týchto ustanoveniach sa môže zadefinovať aj predmet licencie, konkrétne dizajn, ku ktorému sa 

licencia udeľuje (alternatívne sa môže predmet licencie upraviť v osobitnom ustanovení, alebo sa 

môže zahrnúť do ustanovení, kde je upravená povinnosť poskytovateľa licencie udeliť licenciu). 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Pozn. jednotlivé ustanovenia týkajúce sa práv a povinností zmluvných strán navrhované v tejto časti je 

možné štruktúrovať do samostatných článkov vzorovej licenčnej zmluvy 

 

V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva a predovšetkým 

povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. 

 

V zmluve sa zadefinuje udelenie súhlasu na využívanie dizajnu a najmä spôsob výkonu práv, rozsah 

výkonu práv, územie a odmena za udelenie licencie. 

 

Spôsob výkonu práv sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na každý spôsob výkonu práv z 

dizajnu“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov výkonu práv v zmysle ustanovení 

zákona o dizajnoch. Konkrétne môže ísť najmä o nasledovné spôsoby využitia dizajnu: výroba, 

ponuka, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, v ktorom je zapísaný dizajn 

stelesnený alebo na ktorom je použitý, alebo skladovanie tohto výrobku na takéto účely. 

 

Rozsah výkonu práv môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade 

obmedzeného rozsahu sa rozsah limituje napríklad počtom výrobkov alebo časom, počas ktorého 

možno využívať dizajn (napr. na celú dobu trvania dizajnu, len na určitý počet rokov a pod.). 

Jednotlivé alternatívy sa zapracujú do vzorovej licenčnej zmluvy. 
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Vzorová licenčná zmluva musí obsahovať ustanovenie týkajúce sa územia, na ktorom je možné dizajn 

využívať – ide o podstatnú náležitosť tejto licenčnej zmluvy (napr. na území jedného štátu, na území 

EÚ a pod.). 

 

Vzorová licenčná zmluva musí byť koncipovaná ako odplatná. Odmena môže byť nastavená ako 

jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z využitia 

dizajnu (v takomto prípade sa odporúča, aby mal majiteľ dizajnu za účelom kontroly výšky odmeny 

právo nahliadať do účtovníctva), resp. môže byť závislá od iných skutočností (napr. od počtu 

predaných výrobkov a pod.). 

 

Alternatívne sa môže upraviť aj to, či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú (ak sa 

táto skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že majiteľ dizajnu udelil nevýhradnú licenciu). 

V prípade výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe 

licenciu na spôsob využitia dizajnu udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve 

dohodnuté inak, sám sa zdržať využitia dizajnu spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak 

poskytovateľ licencie udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať dizajn 

spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť licenciu 

tretej osobe. 

 

Alternatívne sa upravia možnosti nakladania s licenciou, konkrétne, či nadobúdateľ licencie môže 

udeliť sublicenciu (pokiaľ sa táto skutočnosť v zmluve neuvedie, platí, že nadobúdateľ licencie nie je 

oprávnený prenechať výkon práva iným osobám) a či môže postúpiť licenciu tretej osobe, a za akých 

podmienok. Východiskom pre prevod licencie bude ustanovenie zákona o dizajnoch, podľa ktorého 

prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu 

alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa zapísaný dizajn na základe zmluvnej 

licencie využíva, ak zmluva neustanovuje inak (§ 24 ods. 6 zákona o dizajnoch). 

 

Alternatívne sa upravia aj ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, napríklad povinnosť nadobúdateľa 

licencie využívať licenciu (povinnosť výkonu práv), povinnosť udržiavať právo, informačná povinnosť 

a povinnosť poskytnúť podklady potrebné na výkon práva, účel využívania dizajnu (napr. 

komerčný/nekomerčný), povinnosť utajovania poskytnutých podkladov a informácií nadobúdateľom 

licencie a pod. 

 

SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY 

V rámci vzorovej licenčnej zmluvy sa osobitne môže upraviť aj omeškanie nadobúdateľa licencie so 

zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. (Alternatívne) sa tiež upraví, že 

strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy, sa zaviaže zaplatiť 

druhej zmluvnej strane pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že 

zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute 

možno koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“. 

 

Osobitne sa vo vzorovej licenčnej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od 

zmluvy a výpoveď zmluvy. Osobitne sa vo vzorovej zmluve navrhne režim postupu v prípade 

odstúpenia od zmluvy, ak do tohto momentu nadobúdateľ licencie využíval dizajn (platnosť licencie). 
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SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné 

zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie sporov (s 

alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky. 

Odporúča sa deklarovať aj právne účinky licenčnej zmluvy voči tretím osobám, ktoré sa nadobúdajú 

odo dňa zápisu do registra (ide o kogentné ustanovenie, od ktorého sa strany nemôžu odchýliť). To 

neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uzatvorení licenčnej zmluvy vedeli alebo podľa okolností mali 

vedieť. 

 

 

5. Licenčná zmluva na topografiu 

 

Pozn. táto časť špecifikácií vychádza najmä z ustanovení § 508 a nasl. Obchodného zákonníka a § 10 

a 14 zákona o ochrane TPV. 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Stranami licenčnej zmluvy na topografiu (ďalej označovaná len „licenčná zmluva“) sú poskytovateľ 

a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie majiteľ topografie, teda právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri. Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá chce topografiu využívať. Vysoká škola, resp. výskumné pracovisko pritom 

bude v rámci transferu technológií zvyčajne v pozícii poskytovateľa licencie, v praxi však môže byť aj 

nadobúdateľom licencie. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán z hľadiska ich 

právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto ustanoveniach možno odkázať 

aj na projekt, v rámci ktorého sa transfer realizuje, prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia. 

 

PREDMET ZMLUVY 

Predmet licenčnej zmluvy sa vymedzí ako udelenie súhlasu na využívanie topografie (výkon práv 

z topografie) poskytovateľom a povinnosť nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu (odmenou sa 

rozumie odplata alebo iná majetková hodnota). Predmetom licenčnej zmluvy bude aj úprava 

vzájomných práv a povinností zmluvných strán. 

 

V týchto ustanoveniach sa môže zadefinovať aj predmet licencie, konkrétne topografia, ku ktorej sa 

licencia udeľuje (alternatívne sa môže predmet licencie upraviť v osobitnom ustanovení, alebo sa 

môže zahrnúť do ustanovení, kde je upravená povinnosť poskytovateľa licencie udeliť licenciu). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Pozn. jednotlivé ustanovenia týkajúce sa práv a povinností zmluvných strán navrhované v tejto časti je 

možné štruktúrovať do samostatných článkov vzorovej licenčnej zmluvy 
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V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva a predovšetkým 

povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. 

 

V zmluve sa zadefinuje udelenie súhlasu na využívanie topografie a najmä spôsob výkonu práv, 

rozsah výkonu práv, územie a odmena za udelenie licencie. 

 

Spôsob výkonu práv sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na každý spôsob výkonu práv z 

topografie“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov výkonu práv v zmysle 

ustanovení zákona o ochrane TPV. Konkrétne môže ísť najmä o nasledovné spôsoby využitia 

topografie: reprodukovať topografiu, vyrábať polovodičový výrobok, ktorý obsahuje topografiu a 

obchodne využívať alebo na tento účel dovážať topografiu alebo polovodičový výrobok, ktorý 

obsahuje topografiu. 

 

Rozsah výkonu práv môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade 

obmedzeného rozsahu sa rozsah limituje napríklad počtom výrobkov alebo časom, počas ktorého 

možno využívať topografiu (napr. na celú dobu trvania topografie, len na určitý počet rokov a pod.). 

Jednotlivé alternatívy sa zapracujú do vzorovej licenčnej zmluvy. 

 

Vzorová licenčná zmluva musí obsahovať ustanovenie týkajúce sa územia, na ktorom je možné 

topografiu využívať – ide o podstatnú náležitosť tejto licenčnej zmluvy (napr. na území jedného štátu, 

na území EÚ a pod.). 

 

Vzorová licenčná zmluva musí byť koncipovaná ako odplatná. Odmena môže byť nastavená ako 

jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z využitia 

topografie (v takomto prípade sa odporúča, aby mal majiteľ topografie za účelom kontroly výšky 

odmeny právo nahliadať do účtovníctva), resp. môže byť závislá od iných skutočností (napr. od počtu 

predaných výrobkov a pod.). 

 

Alternatívne sa môže upraviť aj to, či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú (ak sa 

táto skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že majiteľ topografie udelil nevýhradnú licenciu). 

V prípade výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe 

licenciu na spôsob využitia topografie udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve 

dohodnuté inak, sám sa zdržať využitia topografie spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak 

poskytovateľ licencie udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať topografiu 

spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť licenciu 

tretej osobe. 

Alternatívne sa upravia možnosti nakladania s licenciou, konkrétne, či nadobúdateľ licencie môže 

udeliť sublicenciu (pokiaľ sa táto skutočnosť v zmluve neuvedie, platí, že nadobúdateľ licencie nie je 

oprávnený prenechať výkon práva iným osobám) a či môže postúpiť licenciu tretej osobe, a za akých 

podmienok. 

 

Alternatívne sa upravia aj ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, napríklad povinnosť nadobúdateľa 

licencie využívať licenciu (povinnosť výkonu práv), povinnosť udržiavať právo, informačná povinnosť 

a povinnosť poskytnúť podklady potrebné na výkon práva, účel využívania topografie (napr. 
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komerčný/nekomerčný), povinnosť utajovania poskytnutých podkladov a informácií nadobúdateľom 

licencie a pod. 

 

SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY 

V rámci vzorovej licenčnej zmluvy sa osobitne môže upraviť aj omeškanie nadobúdateľa licencie so 

zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. (Alternatívne) sa tiež upraví, že 

strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy, sa zaviaže zaplatiť 

druhej zmluvnej strane pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že 

zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute 

možno koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“. 

 

Osobitne sa vo vzorovej licenčnej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od 

zmluvy a výpoveď zmluvy. Osobitne sa vo vzorovej zmluve navrhne režim postupu v prípade 

odstúpenia od zmluvy, ak do tohto momentu nadobúdateľ licencie využíval topografiu (platnosť 

licencie). 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné 

zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie sporov (s 

alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky. 

Odporúča sa deklarovať aj právne účinky licenčnej zmluvy voči tretím osobám, ktoré sa nadobúdajú 

odo dňa zápisu do registra (ide o kogentné ustanovenie, od ktorého sa strany nemôžu odchýliť). To 

neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uzatvorení licenčnej zmluvy vedeli alebo podľa okolností mali 

vedieť. 

 

 

6. Licenčná zmluva na autorské dielo 

 

Pozn. táto časť špecifikácií vychádza najmä z ustanovení § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Stranami licenčnej zmluvy na autorské dielo (ďalej označovaná len „licenčná zmluva“) sú 

poskytovateľ a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie autor alebo iná osoba, 

ktorá vykonáva autorské práva k dielu. Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá chce používať dielo. Vysoká škola, resp. výskumné pracovisko pritom bude zvyčajne 

v pozícii poskytovateľa licencie, v praxi však môže byť aj nadobúdateľom licencie. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán z hľadiska ich 

právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto ustanoveniach možno odkázať 

aj na projekt, v rámci ktorého sa transfer realizuje, prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia. 
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PREDMET ZMLUVY 

Predmet licenčnej zmluvy sa vymedzí ako udelenie súhlasu na používanie autorského diela 

poskytovateľom. V prípade, ak ide o odplatnú licenčnú zmluvu, bude predmetom tejto zmluvy aj 

povinnosť nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu. Predmetom licenčnej zmluvy bude aj úprava 

vzájomných práv a povinností zmluvných strán. 

 

V týchto ustanoveniach sa môže zadefinovať aj predmet licencie, konkrétne autorské dielo, resp. 

diela, ku ktorým sa licencia udeľuje (alternatívne sa môže predmet licencie upraviť v osobitnom 

ustanovení, alebo sa môže zahrnúť do ustanovení, kde je upravená povinnosť poskytovateľa licencie 

udeliť licenciu). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Pozn. jednotlivé ustanovenia týkajúce sa práv a povinností zmluvných strán navrhované v tejto časti je 

možné štruktúrovať do samostatných článkov vzorovej licenčnej zmluvy 

 

V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva a predovšetkým 

povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. 

 

V zmluve sa zadefinuje udelenie súhlasu na používanie autorského diela a najmä spôsob, rozsah, čas 

a odmena, pokiaľ sa strany nedohodli na bezodplatnom udelení licencie. 

 

Spôsob použitia sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na všetky spôsoby použitia známe 

v čase uzavretia zmluvy“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov použitia v zmysle 

ustanovení autorského zákona. Konkrétne môže ísť o nasledovné spôsoby použitia: vyhotovenie 

rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo 

inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho 

rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela, zaradenie diela do 

súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela, verejný prenos diela. Alternatívne 

je možné udeliť súhlas na používanie autorského diela aj na iný spôsob použitia (napr. registrácia 

autorského diela ako ochrannej známky), musí však ísť o spôsob použitia známy v čase uzavretia 

licenčnej zmluvy. 

 

Rozsah licencie môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade 

obmedzeného rozsahu, sa rozsah limituje územne alebo vecne. Jednotlivé alternatívy sa zapracujú do 

vzorovej licenčnej zmluvy. 

 

V licenčnej zmluve je nevyhnutné definovať čas, na ktorý sa licencia udeľuje. Alternatívne sa vo 

vzorovej zmluve vymedzí, či sa licencia udeľuje na celú dobu trvania autorských práv (t. j. počas života 

autora a 70 rokov po jeho smrti) alebo len na kratšiu dobu (zvyčajne na určitý počet rokov). 

 

Vzorová licenčná zmluva môže byť alternatívne koncipovaná ako odplatná alebo bezodplatná. 

V prípade odplatnej licenčnej zmluvy môže byť odmena jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej 

výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z použitia diela (v takomto prípade má autor, resp. iný 

nositeľ práv za účelom kontroly výšky odmeny právo nahliadať do účtovníctva), resp. závislá od iných 
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skutočností (napr. od počtu stiahnutí, kliknutí a pod.). Pri stanovení výšky odmeny sa zohľadní 

ustanovenie autorského zákona, podľa ktorého odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu 

a času použitia diela. Pri alternatíve bezodplatnej licenčnej zmluvy musí byť dohoda zmluvných strán 

o tejto skutočnosti upravená priamo v licenčnej zmluve. 

 

Alternatívne sa môže upraviť aj to, či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú (ak sa 

táto skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že autor udelil nevýhradnú licenciu). V prípade 

výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe licenciu na 

spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, 

sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak poskytovateľ licencie 

udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú 

licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť licenciu tretej osobe. 

Alternatívne sa upravia možnosti nakladania s licenciou, konkrétne, či nadobúdateľ licencie môže 

udeliť sublicenciu a či môže postúpiť licenciu tretej osobe, a za akých podmienok. 

 

Alternatívne sa upravia aj ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, napríklad povinnosť nadobúdateľa 

licencie využívať licenciu, informačná povinnosť, autorské korektúry, účel používania diela (napr. 

komerčný/nekomerčný) a pod. 

 

Okrem typickej licenčnej zmluvy sa ako vzor pripraví aj licenčná zmluva na vydanie diela, ktorá 

vykazuje určité špecifiká oproti typickej licenčnej zmluve. Ide o zmluvu, ktorou autor alebo iný nositeľ 

práv udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela, dramatického 

diela, hudobnodramatického diela, hudobného diela, výtvarného diela, fotografického diela alebo 

kartografického diela v tlačenej forme alebo fotografickej forme a na verejné rozširovanie týchto 

rozmnoženín. 

 

SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY 

V rámci vzorovej licenčnej zmluvy sa osobitne môže upraviť aj omeškanie nadobúdateľa licencie so 

zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. (Alternatívne) sa tiež upraví, že 

strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy na autorské dielo, sa 

zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť 

v zmluve upravené, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu 

o zmluvnej pokute možno koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“. 

 

Osobitne sa vo vzorovej licenčnej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od 

zmluvy a výpoveď zmluvy. Osobitne sa vo vzorovej zmluve navrhne režim postupu v prípade 

odstúpenia od zmluvy, ak do tohto momentu nadobúdateľ licencie používal dielo (platnosť licencie). 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné 

zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie sporov (s 

alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky. 
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7. Licenčná zmluva na databázu 

 

Pozn. špecifikácie k tejto vzorovej zmluve sa vzťahujú na databázu chránenú osobitným právom k 

databáze v zmysle ustanovení § 72 a nasl. autorského zákona. Na databázu chránenú autorským 

právom, tzv. súborné dielo, sa vzťahuje časť F špecifikácií. Databázou chránenou osobitným právom 

k databáze sa rozumie taká databáza, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad 

do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah sú 

chránené autorským právom, alebo inými právami. Okrem § 72 a nasl. autorského zákona vychádza 

táto časť špecifikácií najmä z ustanovení § 40 a nasl. autorského zákona. 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Stranami licenčnej zmluvy na databázu (ďalej označovaná len „licenčná zmluva“) sú poskytovateľ 

a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie zhotoviteľ databázy alebo iná osoba, 

ktorá vykonáva osobitné právo k databáze. Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá chce používať databázu. Vysoká škola, resp. výskumné pracovisko pritom 

bude zvyčajne v pozícii poskytovateľa licencie, v praxi však môže byť aj nadobúdateľom licencie. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán z hľadiska ich 

právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto ustanoveniach možno odkázať 

aj na projekt, v rámci ktorého sa transfer realizuje, prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia. 

 

PREDMET ZMLUVY 

Predmet licenčnej zmluvy sa vymedzí ako udelenie súhlasu na používanie databázy poskytovateľom. 

V prípade, ak ide o odplatnú licenčnú zmluvu, bude predmetom tejto zmluvy aj povinnosť 

nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu. Predmetom licenčnej zmluvy bude aj úprava vzájomných 

práv a povinností zmluvných strán. 

 

V týchto ustanoveniach sa môže zadefinovať aj predmet licencie, konkrétne databáza, resp. 

databázy, ku ktorým sa licencia udeľuje (alternatívne sa môže predmet licencie upraviť v osobitnom 

ustanovení, alebo sa môže zahrnúť do ustanovení, kde je upravená povinnosť poskytovateľa licencie 

udeliť licenciu). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Pozn. jednotlivé ustanovenia týkajúce sa práv a povinností zmluvných strán navrhované v tejto časti je 

možné štruktúrovať do samostatných článkov vzorovej licenčnej zmluvy 

 

V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva a predovšetkým 

povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. 

 

V zmluve sa zadefinuje udelenie súhlasu na používanie databázy a najmä spôsob, rozsah, čas 

a odmena, pokiaľ sa strany nedohodli na bezodplatnom udelení licencie. 
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Spôsob použitia sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na všetky spôsoby použitia známe 

v čase uzavretia zmluvy“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov použitia v zmysle 

ustanovení autorského zákona. Nakoľko autorský zákon upravuje len dva základné spôsoby použitia 

databázy, a to extrakciu a reutilizáciu, môže sa spôsob použitia zadefinovať v zmysle zákonnej 

terminológie. Extrakciou sa pritom rozumie trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy 

alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom. 

Reutilizácia je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na 

verejnosti rozširovaním jej rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom 

prenosu. 

 

Rozsah licencie môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade 

obmedzeného rozsahu, sa rozsah limituje územne alebo vecne. Jednotlivé alternatívy sa zapracujú do 

vzorovej licenčnej zmluvy. 

 

V licenčnej zmluve je nevyhnutné definovať čas, na ktorý sa licencia udeľuje. Alternatívne sa vo 

vzorovej zmluve vymedzí, či sa licencia udeľuje na celú dobu trvania osobitného práva k databáze (t. 

j. 15 rokov od zhotovenia databázy) alebo len na kratšiu dobu (zvyčajne na určitý počet rokov). 

Nakoľko každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v 

doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy, a teda aj nové 

trvanie doby ochrany, odporúča sa presne definovať čas, na ktorý sa licencia udeľuje, ako aj vzťah k 

„novým“ databázam, napr. aktualizáciám starých verzií databáz. 

 

Vzorová licenčná zmluva má byť alternatívne koncipovaná ako odplatná alebo bezodplatná. 

V prípade odplatnej licenčnej zmluvy môže byť odmena jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej 

výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z použitia databázy (v takomto prípade má zhotoviteľ 

databázy, resp. iný nositeľ práv za účelom kontroly výšky odmeny právo nahliadať do účtovníctva), 

resp. závislá od iných skutočností (napr. od počtu stiahnutí, kliknutí a pod.). Pri stanovení výšky 

odmeny sa zohľadní ustanovenie autorského zákona, podľa ktorého odmena musí zodpovedať 

spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia databázy. Pri alternatíve bezodplatnej licenčnej zmluvy musí 

byť dohoda zmluvných strán o tejto skutočnosti upravená priamo v licenčnej zmluve. 

 

Alternatívne sa môže upraviť aj to, či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú (ak sa 

táto skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že zhotoviteľ databázy udelil nevýhradnú licenciu). 

V prípade výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe 

licenciu na spôsob použitia databázy udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve 

dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia databázy spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak 

poskytovateľ licencie udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo použiť databázu 

spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť licenciu 

tretej osobe. 

 

Alternatívne sa upravia možnosti nakladania s licenciou, konkrétne, či nadobúdateľ licencie môže 

udeliť sublicenciu a či môže postúpiť licenciu tretej osobe, a za akých podmienok. 
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Alternatívne sa upravia aj ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, napríklad povinnosť nadobúdateľa 

licencie využívať licenciu, informačná povinnosť, účel používania databázy (napr. 

komerčný/nekomerčný) a pod. 

 

SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY 

V rámci vzorovej licenčnej zmluvy sa osobitne môže upraviť aj omeškanie nadobúdateľa licencie so 

zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. (Alternatívne) sa tiež upraví, že 

strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy, sa zaviaže zaplatiť 

druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, 

že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute 

možno koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“. 

 

Osobitne sa vo vzorovej licenčnej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od 

zmluvy a výpoveď zmluvy. Osobitne sa vo vzorovej zmluve navrhne režim postupu v prípade 

odstúpenia od zmluvy, ak do tohto momentu nadobúdateľ licencie používal databázu (platnosť 

licencie). 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné 

zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie sporov (s 

alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky. 

 
 




