
Mgr. Rastislav MUNK, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Ústav práva IT a PDV

AUTORSKÉ PRÁVO ZÁVÄZKOVÉ

Prezentácia
Počítačové právo
4. marca 2020
11. marca 2020



Predmet prednášok

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom
znení

- Dielo

- Databáza

- Licenčná zmluva

- Kolektívna licenčná zmluva

- Hromadná licenčná zmluva

- Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva
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Spojenie diel:
• dve a viac diel (podľa § 3 ods. 1)
• samostatné diela
• so súhlasom autorov
• spojenie do jedného celku
• použitie v rozsahu a v čase podľa dohody autorov

So spojeným dielom nakladajú autori spoločne, ak nie je dohodnuté inak.

Každý autor môže nakladať s dielom ktoré bolo spojené.

Dielo spoluautorov:
Spoluautori sú dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou činnosťou
jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a
použiť ich ako samostatné diela.

Spojenie diel
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Spracovanie diela:
• spracovaním diela vzniká nové dielo
• musí spĺňať podmienky diela (podľa § 3 ods. 1)

• Adaptácia (v umení: prepracovanie dramatického alebo literárneho diela)
• Preklad
• Iná úprava diela

Práva autora k pôvodnému dielu, ktoré bolo spracované, zostáva zachované.

Spracovanie diela
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Voľné dielo:
• ak uplynie doba trvania majetkových práv (počas života autora a 70 rokov

po je smrti, spoluautorstvo – počas posledného autora, pseudonymné
dielo a anonymné dielo – od oprávneného zverejnenia)

• ak autor nemá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať (aj pred
uplynutím majetkových práv)

Voľné dielo možno voľne použiť.

Voľné dielo
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Osirelé dielo:
• slovesné dielo, vyjadrené v písomnej forme, najmä: kniha, časopis, noviny
• hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme
• audiovizuálne dielo uložené u osoby podľa § 51

• autora nemožno dôsledným vyhľadávaním určiť alebo nájsť napriek tomu že bol určený

Uložiť – knižnica, archív, múzeum, škola, zákonný depozitár (zákon 40/2015 Z.z. o audiovízii - § 35 – Slovenský filmový ústav,
RTVS – vysielateľ zriadený zákonnom)

Dôsledné vyhľadávanie:
• získavanie informácií v dobrej viere
• žiadosť o poskytnutie informácií
• Je potrebné vykonať:

– Na území čl. štátu EÚ, kde bolo dielo prvýkrát vydané alebo vysielané
– Na území čl. štátu EÚ, kde má výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo
– V iných štátoch, ak existujú skutočnosti, že autora možno nájsť v týchto iných štátoch

Osirelé dielo
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Osirelé dielo:
• Vo vzťahu k dvom alebo viac autorom (len vo vzťahu k autorovi, ktorý nebol nájdený, určený)
• Autor môže ukončiť status osirelého diela
• Autor má právo na odmenu

Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár 
podľa osobitného predpisu len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme 
a) vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, 
uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti, 
b) sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.

Osirelé dielo
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Databázou je súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo iných navzájom nezávislých 
materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných 
elektronickými alebo inými prostriedkami bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia.
(§ 130 ods. 1)

• Práva k jednotlivým súčastiam zostávajú zachované
• Za databázu sa nepovažuje počítačový program

Databáza
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Autorské právo k databáze

• Ak je spôsob výberu alebo usporiadania obsahu databázy VTDČ
• Druhá časť Autorského zákona – AUTORSKÉ PRÁVO

Osobitosti:
• Výhradné majetkové práva
• Obmedzenie majetkového práva k databáze
• Osobitné právo k databáze

Databáza
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Výhradné majetkové práva:
• Použiť
• Udeliť súhlas na použitie

Použitím sa rozumie:
• Vyhotovenie rozmnoženiny
• Spracovanie databázy
• Verejné rozširovania originálu alebo rozmnoženiny
• Technické prevedenie databázy
• Verejný prenos databázy (nie vysielanie a retransmisia)

Databáza
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Osobitné právo k databáze:
1. Extrakcia
2. Reutilizácia

Obmedzenie osobitného práva k databáze:
- Súkromný účel
- Výučba, výskum
- Verejná bezpečnosť

Databáza
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Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela.
(§ 65 ods. 1)

Licenčná zmluva:
• obsah
• Písomná forma
• Písomné potvrdenie

Licenčná zmluva
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Spôsob použitia diela na základe LZ:
• Možno dohodnúť
• Inak nevyhnutný na dosiahnutie cieľa
• Nemožno udeliť na účel, ktorý nie je známy

Licenčná zmluva
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Rozsah licencie na základe LZ:
• Možno dohodnúť
• Inak nevyhnutný na dosiahnutie účelu
• Ak LZ neurčuje (SR, obvyklé spôsob)

• Obmedzený
• Neobmedzený

• Územný
• Vecný

Licenčná zmluva
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Trvanie licencie:
• Možno dohodnúť
• Inak na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu

Licenčná zmluva
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Odmena:
• Možno dohodnúť
• Musí zodpovedať spôsobu použitia diela

• Jednorazová
• Opakovaná
• Za počet použití
• Za čas použitia
• V závislosti od príjmov alebo výnosov 

– Informácia o príjmoch a výnosoch – najmenej 1 krát ročne
– Kontrola účtovnej evidencie

Licenčná zmluva
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Výhradná licencia vs. Nevýhradná licencia

Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, 
platí, že udelil nevýhradnú licenciu.

Výhradná licencia – def.
Nevýhradná licencia – def.

Licenčná zmluva
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Prechod licencie a zánik licencie:
• Zánik právnickej osoby
• Smrť fyzickej osoby

• Bez právnych nástupcov – zaniká.

Licenčná zmluva
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Nakladanie s licenciou:
• Sublicencia
• Postúpenie
• Predaj podniku alebo jeho časti

Ak LZ písomná, tak aj sublicencia, postúpenie musia byť písomné.

Licenčná zmluva
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Odstúpenie od licenčnej zmluvy:
• V prípade výhradnej LZ
• Najskôr uplynutím 1 roka
• Predchádzajúca výzva
• Nemožno sa vzdať

Licenčná zmluva
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Licenčná zmluva na vydanie diela:
• Slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, fotografické dielo
• Na vyhotovenie rozmnoženín a na verejné rozširovanie rozmnoženín
• Autorská korektúra!
• Možno odstúpiť
• Poskytnúť najmenej jednu rozmnoženinu

Licenčná zmluva
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Verejná licencia:
• Právny úkon autora
• Voči neurčitým osobám
• Návrh a akceptácia návrhu
• Len nevýhradnú a bezodplatnú

Licenčná zmluva
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Kolektívna licenčná zmluva:
• Organizácia kolektívnej správy (OKS) môže uzavrieť s PO, ktorá združuje 

osoby podľa § 165 ods. 1
• OKS udeľuje súhlas na použitie diela nositeľa práv, ktorému vykonáva 

správu majetkových práv
• Písomná forma
• Len nevýhradná

Kolektívna licenčná zmluva
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Hromadná licenčná zmluva:
• OKS udeľuje súhlas na použitie viacerých diel nositeľov práv, ktorým vykonáva 

správu majetkových práv nadobúdateľovi
• Písomná forma
• Elektronické prostriedky

Rozšírená hromadná licenčná zmluva.

Hromadná licenčná zmluva
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Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva:
• On-line použitie hudobných diel
• Nie v rámci programovej služby prostredníctvom internetu

Hromadná licenčná zmluva
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ĎAKUJEM

ZA POZORNOSŤ!

rastislav.munk@flaw.uniba.sk


