
Zmluva o dielo 
uzatvorená na základe ustanovenia § 39 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v platnom znení a ustanovenia § 631 
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

a 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Zastúpená: 
IČO : 
DIČ : 

(ďalej len "objednávater) 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpené 
číslo účtu: 

IČO: 

(ďalej len "autor') 

(ďalej len "zmluva") 

Slovenská akadémia vied 
štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV 
Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV 
00037869 
2020844914 

1. Slovenské neziskové servisné centrum o.z 
Kocel'ova 9, 82108 Bratislava 
Ing. Milan Andrejkovič 

31795013 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán za 
účelom vytvorenia diela podl'a tejto zmluvy. 

2. Autor sa zaväzuje na základe tejto zmluvy objednávatel'ovi vykonať dielo a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za vykonanie diela. Predmetom tejto zmluvy je dielo -
vypracovanie právnej analýzy na tému 
a) aktuálneho stavu de lege lata ohl'adom právnych predpisov., ktoré priamo alebo nepriamo 

upravujú činnosť a pôsobenie SAV 
b) právnej analýzy právneho postavenia akadémie vied českej republiky v kontexte schválenéf1o 

zákona o verejných výskumných inštitúciách (zákon č. 341/2005 Sb. o verejných výzkumných 
institucích v platnom znení). 
a to všetko v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami. 

Čl. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Autor je povinný pri plnení tejto zmluvy chrániť práva a oprávnené záujmy objednávatel'a 
a postupovať s odbornou starostlivosťou a odovzdať dielo do 30.10.2011 vo forme 
písomnej analýzy. 

2. Autor sa zaväzuje o záležitostiach objednávatel'a zachovávať mlčan l ivosť v súlade 
s právnymi predpismi. Povinnosťou mlčanlivosti sú v rozsahu tejto povinnosti autora viazaní 

'• 



aj jeho zamestnanci, za čo autor zodpovedá. Pozbaviť autora povinnosti mlčanlivosti je 
oprávnený objednávate!'. 

3. Objednávate!' je povinný zaplatiť autorovi za vykonanie diela podl'a čl. I tejto zmluvy 
dohodnutú odmenu. 

4. Objednávate!' je povinný poskytnúť autorovi pre potreby riadneho vykonania diela podklady 
vrátane potrebných informácií pokial' ich má k dispozícií, resp. bude mať k dispozícii a ich 
získanie nemá byť súčasťou vykonania diela. Autor nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne 
objednávate!' tým, že klient poskytol autorovi nesprávne, neúplné, nepravdivé alebo 
oneskorené informácie. 

Čl. III 
licencia 

1. Autor udel'uje objednávatel'ovi exkluzívny súhlas (licenciu) na použitie diela, a to použitie diela 
podl'a ust. § 18 ods. 2 zák. č. 618/2003 z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
najmä na: 
a. vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
b. verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom alebo vypožičaním 
c. úpravy a zmeny diela. 

2. Autor udel'uje objednávatel'ovi súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela 
vytvoreného autorom v rozsahu objednávatel'ovi udelenej licencie (sublicenciu). 

3. Licencia udelená objednávatel'ovi podl'a tohto článku zmluvy má povahu výhradnej licencie 
bez územného alebo vecného obmedzenia. 

4. Udelením výhradnej licencie autor nesmie udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela udelený 
výhradnou licenciou a je povinný sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelili licenciu. 

5. Objednávate!' má právo postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu. 
6. Licenciu udel'uje autor objednávatel'ovi na celú dobu trvania majetkových práv. 
7. V odmene za vytvorenie diela bude zahrnutá i odmena za udelenie licencie. 

Čl. IV 
Výška a splatnosť odmeny 

1. Odmena za vykonanie diela podl'a tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán ako 
pevná suma a predstavuje sumu 9.700,- € (slovom: deväťtisícsedemsto eur). 

2. Odmena bude uhradená na základe faktúry doručenej autorom objednávatel'ovi. Faktúra je 
splatná do 5 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. 

3. V prípade omeškania klienta s úhradou faktúry, má Autor nárok na úrok z omeškania vo 
výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Čl. V 
lánik zmluvy 

1. Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby a odovzdaním diela. 
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3. Zánik zmluvy nezbavuje Žiadnu zmluvnú stranu povinnosti vysporiadať práva a povinnosti 

zmluvných strán, ktoré vznikli počas platnosti zmluvy. 



Čl. VI 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto 
zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. l Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.10.2011. 
3. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa 
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané 
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluva obdrží po 2 vyhotovení. 
6. Táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov, slobodnej vôle zmluvných strán, 

nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvní strany vyhlasujú, 
že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť obsah 

a účinnosť tejto zmluvy. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

Objednávate!': 

V Bratislave dňa 14. 10. 2011 

Úrad Slovenskej 
Ing. Ján Málik, v 

Autor: 

1. SNSC 
Ing. Milan Andrejkovič 




