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Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie 
uzatvorená v zmysle ust. § 39 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) 
 

Článok I. 

 

Zmluvné strany 

 
 

Zhotoviteľ:                                         ČePE MUSIC, s.r.o.  

Zastupená                  Peter Černička 
Sídlo                   Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie 
IČO:                                                                        47465867 
DIČ                               2023897359 

IČ DPH:                                                                  SK2023897359 
Číslo účtu (IBAN):     SK9609000000005050554311 
Banka:       Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

a  

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:                                         

IČO:                                                                        

Zastúpená:                                                           

Bydlisko:                  
Číslo účtu (IBAN):    ................................................................. 
Banka:                  ........................................................... 
 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o vytvorení diela .(ďalej len „zmluva“): 
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Článok II. 

 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a zrealizovať kompletnú realizáciu CD Albumu  

Dychovej hudby Boboťanka v rozsahu do 15 skladieb. 

 

 

2. Špecifikácia diela:  

 nahrávanie hudobných nástrojov 

 nahrávanie spev  

 hudobná réžia 

 editácia, strih 

 mixáž skladieb 

 mastering CD 

 

3. Odmenou za realizáciu diela sa na účely tejto zmluvy rozumie peňažná pohľadávka 

zhotoviteľa voči objednávateľovi vo výške stanovenej v čl. III. tejto zmluvy, ktorá 

predstavuje primeranú odplatu zhotoviteľa za dokončenie a zrealizovanie diela.    

 

 

Článok III. 

 

Vytvorenie  a odovzdanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastnú zodpovednosť a za podmienok stanovených 

touto zmluvou zrealizovať pre objednávateľa dielo (CD album) a objednávateľ sa 

zaväzuje vytvorené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu zaň dohodnutú 

odmenu za vytvorenie diela.    

 

2. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vytvoriť potrebné podmienky na realizáciu 

diela, osobne sa zúčastniť pri jeho realizácii,  a aktívne spolupracovať ako interpret.  

 

3. Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť sa 

s ním. V prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa s vytvoreným dielom 

požadovať jeho ďalšiu úpravu, (napr.premixovanie nahrávok, mastering) je zhotoviteľ 

povinný túto nápravu vykonať len vtedy, ak medzi zhotoviteľom  a objednávateľom 

dôjde k dohode o primeranom zvýšení odmeny za vytvorenie diela. Dohoda o zvýšení 

odmeny za vytvorenie diela nie je však potrebná v prípade, ak má vytvorené dielo 

nedostatky, ktoré je autor povinný odstrániť.    
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4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v termíne od 30.10.2015 do 15.11.2015 a 

najneskôr do 30 dní ho aj odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže dielo vytvoriť 

a odovzdať aj pred týmto dátumom, pričom objednávateľ je povinný takto vytvorené 

dielo od zhotoviteľa prevziať.  

 

5. Miestom pre odovzdanie diela je adresa ČePE MUSIC, s.r.o. Družstevná 491, 914 42 

Horné Srnie . 

 

6. So súhlasom objednávateľa môže zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na 

inom vhodnom mieste.  

 

7. Odovzdanie a prevzatie diela objednávateľ autorovi písomne potvrdí. Bez písomného 

potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať.  

 

8. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má dielo 

nedostatky, ktoré bránia jeho riadnemu používaniu. 

 

9. Dielo bude nadobúdateľovi odovzdané v množstve: 2 ks CD Master.  

 

 

 

Článok IV. 

 

Odmena za vytvorenie diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť odmenu za vytvorenie diela vo výške 

1300,-€ + DPH, slovom tisíctristoeur + DPH. 

 

2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi nahrávaciu zálohu vo výške 50% teda 650,-€ + DPH 

z celkovej odmeny,  ktorá bude použitá na rezerváciu nahrávacieho termínu. 

Zvyšnú sumu objednávateľ doplatí po dokončení a odovzdaní Master CD  vo výške 

650,-€ + DPH. 

 

Článok V. 

 

Licencia 

 

1. Výkonný umelec (Dychová hudba Boboťanka) je povinný uhradiť licenciu – poplatok 

autorských práv na SOZA  spojenú s výrobou CD nosičov. 

 

2. Výška licencie bude stanovená až po riadnej nahláške diel na SOZA (poradie piesní, 

názov skladieb, autory hudby, textu, aranžéri, minutáž) 
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3. Nadobúdateľ sa zaväzuje nepoužívať dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu alebo 

dobrú povesť a česť zhotoviteľa.   

 

Článok VI. 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Dodávateľ a 

druhé Objednávateľ. 

 

2. Akékoľvek zmeny zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom 

k tejto zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán.  

 

3. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán, ktoré touto 

zmluvou nie sú výslovne upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského 

zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto 

zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto 

zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Srní.,  dňa  ............ 

 

 

 

 

       Zhotoviteľ                                  Objednávateľ: 

 

........................................................                                    ................................................... 

Obchodné meno: ČePE MUSIC, s.r.o.                                 Obchodné meno:  

Zastupená: Peter Černička                                                    Zastupená: 

Funkcia: konateľ                                                                      Funkcia:  


