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SUBLICENČNÉ PODMIENKY 
PRE POSKYTOVANIE SUBLICENCIE UŽÍVATEĽOM WEBOVEJ STRÁNKY WWW.UCITELIAUCITELOM.SK 

 
I. Definície 

1. V rámci týchto Podmienok budú mať nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam: 

a. Autor znamená osobu, ktorá uzavrela Licenčnú zmluvu s Prevádzkovateľom a vložila Materiál na Web; 

b. Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov; 

c. Cena sublicencie znamená cenu uvedenú na Webe, ktorú Užívateľ zaplatí za poskytnutie sublicencie Prevádzkovateľom, táto cena je 

bez dane z pridanej hodnoty; 

d. Dielo znamená autorské dielo Autora, ktorého obsah je zachytený na Materiály, ku ktorému Prevádzkovateľ poskytuje Sublicenciu 
podľa Sublicenčnej zmluvy; 

e. Licencia znamená súhlas Autora v prospech Prevádzkovateľa na použitie Diela ku všetkým známym spôsobom použitia Diela, 

získané na základe Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Autorom; 

f. Licenčná zmluva znamená licenčnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 65 Autorského zákona uzavretú prostredníctvom Webu, na 
základe ktorej Autor poskytol Prevádzkovateľovi licenciu na používanie Diela; 

g. Materiál znamená výukový alebo iný materiál, v rámci ktorého je v elektronickej podobe zachytené Dielo; 

h. Občiansky zákonník alebo OZ znamená zákon č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 

i. Podmienky znamená tieto sublicenčné podmienky pre poskytovanie sublicencie Užívateľovi; 

j. Prevádzkovateľ znamená Mgr. Bc. Žaneta Radimecká, IČ: 08993033, DIČ CZ9161263958 so sídlom: Ostrov 256, 561 22 Ostrov, 
Česká Republika; 

k. Strany znamená spoločne Užívateľa a Prevádzkovateľa; 

l. Sublicencia znamená sublicenciu k Dielu v zmysle ustanovenia § 72 odstavec 1 Autorského zákona, ktorú Prevádzkovateľ na 

základe Sublicenčnej zmluvy poskytuje Užívateľovi, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v týchto Podmienkach; 

m. Sublicenčná zmluva znamená sublicenčnú zmluvu, ktorá sa riadi týmito Podmienkami, ohľadom poskytnutia Sublicencie k Dielu, 

uzavretú medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom; 

n. Účet znamená účet vedený Prevádzkovateľom pre Užívateľa v rámci Webu 

o. Užívateľ znamená osobu, ktorej Prevádzkovateľ udelí Sublicenciu k užívaniu Materiálu; 

p. Web znamená internetovú stránku prevádzkovanú Prevádzkovateľom dostupnú na internete na URL adrese www.uciteliaucitelom.sk; 

q. ZoS znamená zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov.  
 

II. Úvodné ustanovenie 

1. Prevádzkovateľ uzatvára všetky Podlicenčné zmluvy v súlade s týmito Podmienkami. Strany sa dohodli, že Podlicenčná zmluva sa riadi týmito 

Podmienkami. 

2. Užívateľ prehlasuje, že sa zoznámil s Podmienkami, ich obsah je mu známy a súhlasí, že tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou 

Podlicenčnej zmluvy. 

3. Podlicenčná zmluva je uzavretá okamihom, keď Autor záväzne objedná Dielo prostredníctvom Webu. 

 
III. Sublicencia 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že disponuje výhradnou, časovo a priestorovo neobmedzenou Licenciou k Dielu. 

2. Na základe Podlicenčnej zmluvy poskytuje Prevádzkovateľ Užívateľovi Sublicenciu k Dielu, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto 
Podmienkach, a Užívateľ za týchto podmienok Licenciu prijíma a zaväzuje sa za poskytnutie Sublicencie zaplatiť Autorovi Cenu sublicencie. 

3. Sublicencie je poskytovaná ako nevýhradná, a to tomto rozsahu: 

a. na dobu neurčitú; 

b. bez obmedzenia územného rozsahu; 

c. s kvantitatívnym obmedzením spočívajúcim v maximálnom užívaní najviac raz fyzickou osobou; v prípade, že je Užívateľ právnickou 

osobou, je povinný zakúpiť Sublicenciu pre každú fyzickú osobu, ktorej bude Materiál sprístupnený na účely použitia Diela podľa 

nižšie dohodnutého spôsobu použitia. 

4. Jediným dovoleným spôsobom použitia Diela je jeho použitie pre výučbu jednou fyzickou osobou. V prípade rozmnožovanie Materiálu a jeho 
odovzdávania tretím osobám v rámci výučby danou fyzickou osobou, musia byť tieto osoby upozornené na skutočnosť, že Dielo je chránené 

autorskými právami a nemôže byť bez súhlasu Autora voľne šírené. 

5. Práva zo Sublicencie vznikajú Užívateľovi okamihom uhradenia Ceny sublicencie. Cena sublicencie je cenou zverejnenou pri náhľade Materiálu na 

Webe. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Sublicenčnej zmluvy, ak nie je Cena sublicencie zaplatená do troch dní od uzavretia 

Sublicenčnej zmluvy. Cena sublicencie je hradená jednorázovo. 

6. Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť Sublicenciu akejkoľvek tretej osobe, ani nie je oprávnený Sublicenciu postúpiť ani Sublicenčnú zmluvu. 

7. Materiál obsahujúci Dielo bude Užívateľovi sprístupnený bez zbytočného odkladu po zaplatení Ceny sublicencie, a to prostredníctvom Webu a 

zaslaním na jeho e-mailovú adresu. 

8. Prevádzkovateľ doručí Užívateľovi daňový doklad spĺňajúci všetky zákonné náležitosti, a to po uhradení Ceny sublicencie v elektronickej podobe 
spoločne s Materiálom prostredníctvom e-mailu alebo Účtu. 

 
IV. Webový Účet 

1. Pre Užívateľa môže byť na Webe zriadený Účet. Užívateľ sa zaväzuje zadávať do formulárov v rámci Účtu iba pravdivé údaje. 

2. Pre Užívateľa môže byť v rámci Účtu zriadený kredit. Kredit predstavuje pohľadávku Užívateľa za Prevádzkovateľom, kde každá jedna jednotka 
kreditu predstavuje jedno Euro. Kredit vznikne vložením finančných prostriedkov na bankový účet Prevádzkovateľa prostredníctvom Účtu. Z 

kreditu je Užívateľ oprávnený nakupovať Sublicencie až do jeho vyčerpania. Cena sublicencie je považovaná za uhradenú okamihom, keď je 
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Cena sublicencie odpočítaná z kreditu. 

3. Nevyčerpaný kredit bude Užívateľovi vrátený na základe jeho žiadosti uskutočnenej prostredníctvom Účtu, a to do 30 dní od podania takejto 

žiadosti. 

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie Účtu (najmä neoprávnené čerpanie kreditu), ak k nemu dôjde v dôsledku prístupu do Účtu treťou 

osobou, ktorá získa prístupové údaje k Účtu inak ako v dôsledku zavineného konania Prevádzkovateľa. 

5. V prípade akéhokoľvek porušenia povinností Užívateľa podľa týchto Podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený Účet zrušiť. Prípadný zvyšný kredit 

bude v takom prípade vrátený na účet, z ktorého bol na účet Prevádzkovateľa poukázaný. 

 
V. Reklamačný poriadok 

1. Práva Užívateľa z vadného plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ 
právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne 

užívať ako vec bez vady, má Užívateľ právo na výmenu veci alebo má právo od Sublicenčnej zmluvy odstúpiť alebo na na primeranú zľavu z 

Ceny sublicencie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že Dielo bude spôsobilé na použitie na akýkoľvek účel.  

2. Vady Materiálu je Používateľ oprávnený vytknúť v lehote 24 mesiacov od dodania Materiálu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ex istencii 

vady dozvie, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@uciteliaucitelom.sk (ďalej len "Reklamácia"). Pre Reklamáciu nie sú kladené žiadne 
špecifické formálne požiadavky, Užívateľ je však povinný dostatočne určite špecifikovať v čom vidí vadu a aký spôsob odstránenia vady 

preferuje. Prevádzkovateľ Užívateľovi oznámi, či vadu uznáva, a prípadne tiež akým spôsobom bude vada odstránená, do 14 dní od doručenia 

Reklamácie. 

 
VI. Ďalšie dojednania 

1. Užívateľ berie na vedomie, že Materiál mu bude dodaný iba vo forme elektronického obsahu, Dielo mu nebude dodané na hmotnom nosiči. 

2. Nakladanie s osobnými údajmi Užívateľa sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Detaily sú dostupné na https://uciteleucitelum.cz/ochrana-

osobnich-udaju. 

3. Užívateľa prehlasuje, že: 

a. súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ splnil Sublicenčnú zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; 

b. bol pred uzatvorením Sublicenčnej zmluvy Prevádzkovateľom oboznámený so skutočnosťou, že mu nesvedčí oprávnenie odstúpiť od 
Sublicenčnej zmluvy na základe ustanovenia čl. I, § 7 ZoS, lebo Sublicenčná zmluva je zmluvou o dodaní elektronického obsahu inak 

ako na hmotnom nosiči v zmysle ustanovenia čl. I, § 7 ods. 6 písm. l) ZoS; 

c. súhlasí s tým, že náklady komunikácie s Prevádzkovateľom idú na jeho ťarchu a riadia sa sadzbami jeho dodávateľa internetového 

pripojenia. 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Právny vzťah podľa Sublicenčnej zmluvy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o 

medzinárodnej kúpe tovaru a kolíznych ustanovení. 

2. Užívateľ je oprávnený sa v prípade sporu s Prevádzkovateľom obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ako orgán alternatívneho riešenie 

sporov. 

3. Sublicenčná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

4. Kontaktné údaje pre komunikáciu s Prevádzkovateľom: Mgr. Bc. Žaneta Radimecká, IČ: 08993033, DIČ CZ9161263958 so sídlom: Ostrov 256, 

561 22 Ostrov, Česká Republika, e-mail info@uciteliaucitelom.sk, GSM +420 603 346 442. 

5. Všetky zmeny Sublicenčnej zmluvy (t. j. vrátane Podmienok) sa musia urobiť písomne a musia byť podpísané oboma Stranami. Zmeny 
nespĺňajúce túto podmienku sú neplatné. 

6. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok alebo Sublicenčnej zmluvy stane alebo ukáže byť neplatným, protiprávnym alebo 

nevymáhateľným, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nebude nijako dotknutá, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo jeho 

obsahu alebo okolností za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu Sublicenčnej zmluvy. Strany sa 
zaväzujú takéto neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradiť dohodou ustanovením platným, zákonným a vykonateľným, s 

rovnakým alebo aspoň podobným obchodným a právnym zmyslom, a to do štrnástich (14) dní po zistení takejto neplatnosti, nezákonnosti či iné 

nevymáhateľnosti. 
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