
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
uzatvorená podl'a § 39 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s

autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zmluva")

Objed návateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslu účtu v tvare IBAN:
Kontaktná osoba:
(ďalej .objednavater)

a

Obchodné meno:
miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslu účtu v tvare IBAN:
E-mail:
(ďalej "Autor")

medzi:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
36126624
2021613275
Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Mgr. Petra Čimová, e-mail: petra.cimova@tsk.sk

Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Gagarinova 301/1-4,01851 Nová Dubnica
37191705
1042667285
Tatra banka, a.s.

SK5111000000002925881881
stoklasa@stoklasa.sk

(Objednávatel' a Autor ďalej jednotlivo ako "zmluvná strana" a spoločne ako "zmluvné strany") sa
dohodli nasledovne:

1. Predmet Zmluvy
1. Zmluvou sa zaväzuje Autor:

(i.) pripraviť a dodať fotodokumentáciu pre Objednávatel'a z podujatí organizovaných
Objednávatel'om a /alebo zhotoviť produktové fotografie (ďalej ako "dielo"),
(ii.) poskytnúť Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Autorovi za vytvorenie a dodanie diela a za poskytnutie
licencie odplatu.

Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo vždy na základe písomnej alebo e-mailovej objednávky
Objednávateľa, pričom takáto objednávka bude Autorovi doručená aspoň 24 hodín pred
začiatkom podujatia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Autor sa zaväzuje objednávku Objednávatel'a potvrdiť písomne alebo ústne bez zbytočného
odkladu nie však neskôr ako do 12 hodín od jej doručenia. Autor môže objednávku odmietnuť
iba zo závažných dôvodov, ktoré mu bránia v splnení objednávky, ktoré vznikli bez zavinenia
Autora. V prípade, že Autor nepotvrdí alebo neodmietne písomnú objednávku Objednávateľa
v lehote podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že Autor objednávku Objednávatel'a
akceptuje.
Autor sa zaväzuje vykonať dielo osobne a podľa svojich najlepších možností a schopností.
Autor sa zaväzuje vykonať dielo vlastnými a vhodnými pomôckami a prostriedkami.
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2. Čas a spôsob dodania diela
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5. Autor sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní diela všetky príslušné právne predpisy, a to
najmä autorský zákon v platnom znení a dodržiavať všetky a akékoľvek právne predpisy v
súvislosti s ochranou osobnosti.

6. Objednávateľ sa zaväzuje dodať dielo z podujatia najneskôr do 4 hodín po jeho skončení
velektronickej podobe na adresu kontaktnej osoby. Objednávateľ sa zaväzuje dodať v
zodpovedajúcej kvalite, optimalizované pre použitie na internete a pre tlač vo formáte jpg
alebo jpeg a v min. rozlíšení - print kvalita min. 300 dpi.

7. Autor sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo prostredníctvom písomného preberacieho
protokolu, v ktorom Objednávateľ podpisom kontaktnej osoby odsúhlasí jeho riadne
vykonanie.

8. Autor zodpovedá za úplnosť a správnosť dodaného diela. V prípade dodania neúplného alebo
nesprávneho diela zodpovedá Autor za spôsobenú škodu.

9. V prípade omeškania Autora s dodaním dohodnutého diela, ako aj v prípade dodania
neúplného alebo nesprávneho diela, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny diela.
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

10. Objednávateľ sa zaväzuje v objednávke uviesť miesto a časový rozsah vykonania diela, ako aj
iné špecifické požiadavky viažuce sa k vykonaniu diela.

11. Objednávatel' je oprávnený vzhľadom na osobitný charakter podujatia, kde sa má dielo
vykonať, žiadať od Autora v objednávke určený dress code prípadné iné požiadavky na
správanie sa Autora (napr. zákaz fajčiť), pričom Autor sa zaväzuje tieto požiadavky dodržať a
rešpektovať.

3. Cena za vykonanie diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Autorovi za riadne a včasné vykonanie diela odplatu.
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p a na

základe výsledku vykonaného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z
v z.n.p. na nasledovnej odplate za vykonanie diela
(i.) cena za fotoreportáž! podujatie: 282 €
(ii.) cena za produktovú fotografiu: 30 €
Autor nie je platcom DPH.
Celková cena diela vykonaného na základe tejto zmluvy bude maximálne do výšky 6700 €.

3. Uvedená odplata zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, .t.j s prípravou
a s dodaním diela, ako aj odplatu za udelenie licencie Objednávatel'ovi v súlade s touto
Zmluvou.

4. Peňažný záväzok sa považuje za splnený dňom odpísania úhrady z účtu Objednávateľa.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie diela v súlade s bodom 2. na základe

faktúry vystavenej Autorom po vyhotovení a dodaní diela. Zmluvné strany sa dohodli na
splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. Prílohou faktúry bude
OVO, resp. CD s fotografiami realizovanými za fakturované obdobie.

4. Trvanie Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014.
2. Pred uplynutím doby platnosti môže každá zmluvná strana Zmluvu písomne vypovedať bez

udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení písomnej výpovede.

5. Licencia na použitie diela

1. Autor týmto udeľuje Objednávatel'ovi výhradnú licenciu (výhradný súhlas) na použitie diela
podľa tejto Zmluvy všetkými spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení,
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v neobmedzenom rozsahu, pričom licenciu Autor udel'uje Objednávatel'ovi počas celej doby
trvania majetkových práv k dielu.
Odplata za poskytnutie licencie podl'a tohto článku zmluvy je súčasťou odplaty za vykonanie
diela. Objednávatel' nie je povinný licenciu využiť.
Autor sa zaväzuje, že
(i.) je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu,
(ii.) udeliť licenciu podľa tohto článku Zmluvy a k tomu,

(iii.) že pred uzatvorením tejto Zmluvy neposkytol výhradnú licenciu k dielu tretej strane,
ktorá by bránila použitiu diela v dohodnutom rozsahu Objednávatel'om.

Autor sa zaväzuje, že si neuplatní u Objednávatel'a žiadne ďalšie náklady súvisiace s použitím
diela.
Autor sa zaväzuje, že ak uzatvorením Zmluvy dôjde konaním Autora k porušeniu práv z
duševného vlastníctva tretích osôb, Autor vysporiada takéto práva a uspokojí nároky tretích
osôb v plnom rozsahu a bez nároku na ich následné uplatnenie voči Objednávateľovi.
Autor týmto udel'uje Objednávatel'ovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v
rozsahu udelenej licencie (sublicenciu).
Objednávatel' umožní autorovi použiť fotografie na jeho vlastnú propagáciu.
Objednávatel' sa zaväzuje pri použití fotografií vo svojich tlačených materiáloch priznať kredit
autorstva: FOTO TSK (Radovan Stoklasa).
Objednávatel' nezodpovedá za škodu Autorovi ani tretím stranám, ktorá vznikne v dôsledku
nepravdivého vyhlásenia Autora, najmä vyhlásenia uvedeného v tomto článku Zmluvy; v
takomto prípade nesie zodpovednosť za škodu voči tretím stranám Autor.
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6. Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po zverejnení.

2. Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov po dohode oboch zmluvných strán.
Dodatky sa po podpise oboma zmluvnými stranami stávajú neoddelitel'nou súčasťou tejto
Zmluvy.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto Zmluva bližšie neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami autorského zákona a obchodného zákonníka v platnom znení.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že si
zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a s jej obsahom súhlasia.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.

V Trenčíne, dňa /3. ~.#;'~ V Trenčíne, dňa ... t7<f if.,.bf'ý

Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA

;/1'II / / / ;1 ~ktlll - fOTO. STOICLASAV~ GagarinovI301/1-4
018 51 Nová DubnicI

Radovan Stoklasa tO: 37191705,OIČ:1~2~72.5


