Licenčná zmluva
uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
(ďalej len „Autorský zákon“)
medzi

spoločnosťou GUPRESS, s.r.o.,
na strane autora

a
Najvyšším súdom Slovenskej republiky,
na strane nadobúdateľa licencie
(ďalej len „Zmluva“)
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Článok 1
Zmluvné strany
1.1

Obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Zápis:
Konateľ:
E-mail:
ďalej len „Autor“

1.2

Názov:
Sídlo:
Konanie v mene súdu:
E-mail:
ďalej len „Nadobúdateľ“,

GUPRESS, s.r.o.
Hattalova 10, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
31 371 647
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 6930/B
Ing. František Gúcky, konateľ, oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne
frantisekgucky@gupress.sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava, Slovenská
republika
Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ správy súdu
v zastúpení Ing. Miriam Sedláčková, poverená
zastupovaním riaditeľa správy súdu
tlacove@nsud.sk

Autor a Nadobúdateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“.
Článok 2
Predmet Zmluvy
2.1

Táto Zmluva upravuje podmienky udelenia licencie k dielu špecifikovanému v odseku 2.2
tejto Zmluvy a vzájomné právo a povinnosti Zmluvných strán v tejto súvislosti.

2.2

Dielom v zmysle tejto Zmluvy sa rozumie logo, ktoré je kombináciou nasledovných slovných
a obrazových prvkov v troch variáciách (verzia A, verzia B, verzia C a verzia D):
a) verzia A

b) verzia B
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c) verzia C

d) verzia D

Verzia A, verzia B, verzia C a verzia D ďalej spolu len ako „Dielo“.
2.3

Autor týmto udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela za podmienok stanovených
v tejto Zmluve vo forme výhradnej licencie (ďalej len „Licencia“) a Nadobúdateľ túto
Licenciu prijíma.
Článok 3
Spôsob použitia Diela

3.1

Nadobúdateľ je oprávnený použiť Dielo nasledovnými spôsobmi:
a) spracovanie Diela, pričom spracovaním Diela na účely tejto Zmluvy sa rozumie najmä,
avšak nie výlučne, začlenenie Diela do podpisového formátu predsedu, podpredsedu,
sudcov, zamestnancov a členov orgánov inštitúcie Nadobúdateľa v rámci
korešpondencie v akejkoľvek písomnej forme a v rámci e-mailovej komunikácie;
b) zaradenie Diela do databázy podľa ustanovenia § 131 Autorského zákona, pričom
databázou na účely tejto Zmluvy sa rozumie najmä, avšak nie výlučne, akékoľvek
periodikum, ktorého vydavateľom je Nadobúdateľ alebo ktorýkoľvek jeho organizačný
útvar v elektronickej alebo tlačenej podobe a akýkoľvek marketingový a propagačný
materiál Nadobúdateľa v elektronickej alebo tlačenej podobe;
c) vyhotovenie rozmnoženiny Diela;
d) uvedenie Diela na verejnosti najmä, avšak nie výlučne, verejným prenosom Diela, ktorým
sa rozumie najmä sprístupňovanie Diela verejnosti. Na účely tejto Zmluvy sa za
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sprístupňovanie Diela verejnosti považuje najmä jeho zverejnenie na internetovej stránke
Nadobúdateľa; a
e) akýmkoľvek iným spôsobom vyplývajúcim z vykonávania činnosti a/alebo plnenia úloh
a povinností Nadobúdateľa.
Článok 4
Rozsah a trvanie Licencie
4.1

Autor týmto udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.

4.2

Autor týmto udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na celé obdobie trvania autorskoprávnej
ochrany Diela.
Článok 5
Odmena

5.1

Autor týmto udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu bezodplatne.
Článok 6
Výhradná Licencia

6.1

Autor týmto berie na vedomie, že udelením výhradnej Licencie Nadobúdateľovi nesmie
udeliť tretej osobe Licenciu na spôsob použitia Diela udelený touto Licenciou a je povinný
sám sa zdržať použitia Diela spôsobom, na ktorý udelil túto Licenciu.

6.2

V prípade, ak Autor poruší svoju povinnosť v zmysle odseku 6.1 tejto Zmluvy, licenčná
zmluva, ktorou Autor udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia Diela udelený touto
Licenciou, bude v zmysle Autorského zákona neplatná.

6.3

Nadobúdateľ sa zaväzuje udelenú Licenciu využiť. V prípade porušenia povinnosti
Nadobúdateľa podľa predchádzajúcej vety má Autor v zmysle ustanovení § 73 Autorského
zákona právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
Článok 7
Vyhlásenia a záruky

7.1

Autor týmto vyhlasuje nasledovné a voči Nadobúdateľovi sa zaväzuje, že uvedené vyhlásenia
sú pravdivé:
a) je oprávnený udeliť súhlas na použitie Diela za podmienok stanovených touto Zmluvou;
b) uzatvorením tejto Zmluvy neporuší žiadnu povinnosť stanovenú mu všeobecne
záväzným právnym predpisom ani zmluvnú či inú povinnosť;
c) pred uzatvorením tejto Zmluvy neudelil súhlas na použitie Diela žiadnej tretej strane; a
d) neuplatní si u Nadobúdateľa žiadne náklady súvisiace s vytvorením Diela.

7.2

V prípade, ak vyjde najavo, že niektoré z vyhlásení a záruk Autora uvedených v odseku 7.1
tejto Zmluvy je nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce, a to bez ohľadu na to, či
takým bolo už v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, alebo sa ním stalo po jej uzatvorení, Autor
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bude niesť zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne Nadobúdateľovi, prípadne aj tretím
stranám, v tejto súvislosti.
7.3

Nadobúdateľ sa zaväzuje, že neudelí tretej osobe sublicenciu na použitie Diela.
Článok 8
Doručovanie

8.1

Všetky oznámenia alebo písomnosti, ktoré majú byť doručené podľa tejto Zmluvy, je možné
doručovať osobne, prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, alebo prostredníctvom
elektronickej pošty príslušnej Zmluvnej strane, ktorej majú byť doručené, na jej adresu podľa
odseku 8.4 tejto Zmluvy alebo na inú adresu oznámenú v súlade s týmto článkom.

8.2

Akékoľvek oznámenie alebo písomnosť bude považované za doručené:
a) ak bolo doručené osobne, v dobe doručenia alebo odopretia doručenia; alebo
b) ak bolo odoslané poštou, v piaty pracovný deň po dni, kedy bolo odovzdané pošte;
c) ak bolo zaslané prostredníctvom elektronickej pošty, obdržaním správy o úspešnom
doručení.

8.3

Na preukázanie doručenia bude postačovať preukázanie, že doručenie bolo uskutočnené, že
obálka obsahujúca oznámenie alebo písomnosť bola správne adresovaná a odovzdaná na
poštovú prepravu ako doporučená poštová zásielka, alebo že e-mailová správa bola správne
adresovaná a odoslaná.

8.4

Adresy Zmluvných strán pre účely ods. 8.1 tejto Zmluvy sú nasledovné:
GUPRESS, s.r.o.:
Adresa:
Faxové číslo :
K rukám:
E-mail:

Hattalova 10, 831 03 Bratislava
02/446 44 431
Ing. František Gúcky
frantisekgucky@gupress.sk

Najvyšší súd Slovenskej republiky:
Adresa:
Faxové číslo:
K rukám:
E-mail:

Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
02/544 11 535
Ing. Jozef Kaffka
tlacove@nsud.sk
Článok 9
Trvanie a zánik Zmluvy

9.1

Táto Zmluva sa v zmysle článku 4 odseku 4.2 Zmluvy uzatvára na obdobie trvania
autorskoprávnej ochrany Diela.

9.2

Táto Zmluva zaniká:
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a) písomnou dohodou Zmluvných strán; alebo
b) odstúpením Autora od Zmluvy z dôvodu nevyužívania Licencie v zmysle ustanovenia §
73 Autorského zákona.
9.3

Právo na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9.2 písm. b) tejto Zmluvy vznikne Autorovi
najskôr uplynutím jedného roka od udelenia Licencie. Autor ho môže uplatniť až po tom,
čo písomne vyzve Nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy Licenciu
využil a Nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije.

9.4

Odstúpenie podľa odseku 9.2 písm. b) tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné
doručením odstúpenia od Zmluvy Nadobúdateľovi niektorým zo spôsobov špecifikovaných
v článku 8 tejto Zmluvy.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy neplatným alebo nevymožiteľným,
nebude tým dotknutá platnosť a vymožiteľnosť ostatných jej ustanovení. Zmluvné strany
týmto vyjadrujú záväzok nahradiť takéto neplatné alebo nevymožiteľné ustanovenie
ustanovením, ktoré bude ekvivalentné úmyslu takéhoto neplatného alebo nevymožiteľného
ustanovenia a Zmluvy ako celku.
10.2 Prehliadnutie alebo odpustenie akéhokoľvek neplnenia, nedodržania nejakej povinnosti
vyplývajúcej zo Zmluvy alebo omeškania nezakladá vzdanie sa tejto povinnosti s ohľadom
na jej trvajúce alebo následné neplnenie, nedodržanie, porušenie a také vzdanie sa práva bude
považované za účinné iba v prípade, ak bude vyjadrené písomne.
10.3 Táto Zmluva nahradzuje všetky dohody uskutočnené vo veci jej predmetu v akejkoľvek
forme a predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán vo veci jej predmetu.
10.4 K zmene obsahu Zmluvy môže dôjsť iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán vo
forme očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
10.5 Zmluva ako celok a práva a povinnosti Zmluvných strán Zmluvou výslovne neupravené sa
spravujú ustanoveniami Autorského zákona, Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
10.7 Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán
dostane jeden rovnopis.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, s jej znením súhlasia a na dôkaz pravej a
slobodnej vôle pripájajú nižšie svoje podpisy.
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