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LICENČNÉ PODMIENKY 
PRE POSKYTOVANIE LICENCIE PREVÁDZKOVATEĽOVI WEBOVEJ STRÁNKY WWW.UCITELIAUCITELOM.SK, Mgr. Bc. Žanete 

Radimeckej, IČO: 08993033, so sídlom Ostrov 256, Ostrov 561 22, ČESKÁ REPUBLIKA 

 
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, ktorú jednotlivý 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 Autor poskytuje Licenciu podľa Licenčnej 

zmluvy; 

e. Licencia znamená súhlas Autora v prospech Prevádzkovateľa na použitie Diela, a to za podmienok Licenčnej zmluvy; 

f. Licenčná zmluva znamená licenčnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 65 Autorského zákona uzavretú prostredníctvom Webu, na 
základe ktorej Autor poskytuje Prevádzkovateľovi Licenciu na používanie autorských práv k Dielu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú 

tieto Podmienky; 

g. Materiál znamená výukový alebo iný materiál, ktorý bol Autorom odovzdaný prostredníctvom Webu v elektronickej podobe 

Prevádzkovateľovi a na ktorom je zachytené Dielo; 

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

i. Podmienky znamená tieto licenčné podmienky pre poskytovanie licencií Prevádzkovateľovi; 

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

k. Strany znamená spoločne Autora a Prevádzkovateľa; 

l. Sublicencia znamená sublicenciu k Dielu v zmysle ustanovenia § 72 odstavec 1 Autorského zákona; 

m. Užívateľ znamená osobu, ktorej Prevádzkovateľ udelí Sublicencii na užívanie Materiálu; 

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

o. 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 Licenčné zmluvy v súlade s týmito Podmienkami a právnymi predpismi SR. Strany sa dohodli, že Licenčná 

zmluva sa riadi týmito Podmienkami. 

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

zmluvy. 

3. Všetky zmeny Licenčnej zmluvy sa musia urobiť písomne vo forme dodatku a musia byť podpísané oboma Stranami. Zmeny nespĺňajúce túto 

podmienku sú neplatné. 

4. Licenčná zmluva je uzavretá okamihom, keď Autor vloží Materiál na Web a sprístupní ho tým pre Prevádzkovateľa. 

 
III. Licencia 

1. Na základe Licenčnej zmluvy poskytuje Autor Prevádzkovateľovi Licenciu k Dielu, a to ku všetkým známym spôsobom použitia Diela v rozsahu a 

za podmienok nižšie uvedených, a Prevádzkovateľ za týchto podmienok Licenciu prijíma a zaväzuje sa za poskytnutie Licencie platiť Autorovi 

odmenu, vo výši a za podmienok nižšie uvedených. 

2. Licencia je poskytovaná: 

a. ako výhradná; 

b. ako časovo neobmedzená; 

c. bez vecného obmedzenia; 

d. bez obmedzenia územného rozsahu; 

e. bez množstvového obmedzenia. 

3. Licencia je udelená taktiež k rozmnožovaniu Diela a k jeho rozširovaniu medzi Užívateľov prostredníctvom poskytovania Sublicencie, k čomu 

týmto dáva Autor svoj výslovný súhlas. Autor udeľuje súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ Dielo a / alebo jeho názov akokoľvek upravoval a 
menil, spájal ich s inými autorskými dielami alebo ho zaraďoval do diela súborného. 

4. Licencia je Prevádzkovateľovi poskytovaná na všetky spôsoby použitia Diela. Primárnym účelom poskytnutia Licencie je zverejnenie Materiálu na 

Webe, odkiaľ bude po zaplatení Ceny sublicencie prístupný pre akéhokoľvek Užívateľa. 

5. Rozhodnutia, či Materiál bude zverejnený na Webe, je úplne na uvážení Prevádzkovateľa, ako osoby zodpovednej za prevádzku Webu. V 
prípade, že nedôjde k zverejneniu Materiálu na Webe do 60 dní od uzatvorenia Licenčnej zmluvy, Licenčná zmluva automaticky zaniká 

(rozväzovacia podmienka Licenčnej zmluvy v zmysle § 36 ods. 2 veta druhá OZ). 

6. Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť Licenciu tretej osobe. 

 
IV. Odmena 

1. Strany vyhlasujú, že hlavným účelom uzatvorenia Licenčnej zmluvy je uzatváranie zmlúv o poskytnutí Sublicencie Užívateľom. Za týmto účelom 
je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ na Webe a na akýchkoľvek sociálnych sieťach vedených Prevádzkovateľom v súvislosti s Webom zverejňoval 

náhľady Materiálu, k čomu Autor týmto dáva svoj výslovný súhlas a prehlasuje, že k takému zverejneniu Diela (respektíve jeho časti) je 

Prevádzkovateľ oprávnený na základe Licencie a nebude za neho zo strany Autora požadovaná žiadna odmena ani náhrada. 

2. Odmena Autora za poskytnutie Licencia je závislá na výnosoch z využitia Licencie. Využitie Licencie, za ktoré môže vzniknúť nárok na odmenu 
spočíva výhradne v poskytnutí sublicencie Používateľovi. Výška odmeny Autora činí 80% z Ceny sublicencie. Nárok na odmenu Autorovi vzniká v 

okamihu, keď je na bankový účet Prevádzkovateľa pripísaná Cena sublicencie zaplatená Užívateľom, prípadne kedy je z kreditu Užívateľa 
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(vedeného v prospech Užívateľa Prevádzkovateľom na Webe) odpočítaná príslušná Cena sublicencie. 

3. Splatnosť odmeny nastáva vždy k piatemu pracovnému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Autorovi vznikol nárok 

na odmenu. 

4. Cena sublicencie je určovaná Autorom. Autor je oprávnený udeliť Prevádzkovateľovi pokyn k zmene Ceny sublicencie. Účinnosť zmeny Ceny 

sublicencie nastane k okamihu vykonania zmeny Ceny sublicencie na Webe, ktorú Prevádzkovateľ vykoná do 20 dní od doručenia pokynu k 
zmene Ceny sublicencie. 

5. Autor nemá právo na kontrolu účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie Prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 69 ods. 3 Autorského zákona. 

 
V. Prehlásenie Autora 

1. Autor prehlasuje, že: 

a. Dielo je výsledkom jeho samostatnej tvorivej činnosti a je jeho autorským dielom v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona; 

b. Dielo nemá žiadne právne vady, najmä že k Dielu nemá žiadne práva duševného vlastníctva (osobnostná ani majetková) žiadna 

tretia osoba; 

c. Dielo nie je zamestnaneckým dielom v zmysle ustanovenia § 90 Autorského zákona; 

d. neudelil licenciu k užívaniu Diela žiadnej tretej osobe, ani nepreviedol akékoľvek práva k Dielu akýmkoľvek iným spôsobom; 

e. v prípade, že by sa akákoľvek tretia osoba domáhala voči Prevádzkovateľovi akýchkoľvek skutočných či domnelých práv 

vyplývajúcich z akéhokoľvek nakladania s Dielom Prevádzkovateľom, Autor nahradí Prevádzkovateľovi všetku škodu, ktorá 

Prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s takýmto uplatňovaním práva treťou osobou, či už bolo oprávnené alebo nie, a to vrátane 

nákladov spojených s obranou proti takémuto nároku tretej osoby; o takomto uplatnení práva treťou osobou Prevádzkovateľ Autora 
bez zbytočného odkladu informuje; 

f. všetky údaje, ktoré zadáva do formulárov na Webe sú pravdivé, a v prípade, že dôjde k ich zmene, ich pri ďalšom užití Webu zmení. 

2. V prípade, že by sa akékoľvek prehlásenie Autora podľa čl. V. ods. 1 týchto Podmienok ukázalo ako nepravdivé, neúplné, klamlivé alebo 

zavádzajúce, je Autor povinný, pokiaľ je to možné, uviesť do tridsiatich (30) dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa skutočnosť do súladu s 
takýmto prehlásením. Ak nedôjde k náprave alebo ak nie je náprava fakticky možná, je Autor povinný na náhradu škody spôsobenej 

Prevádzkovateľovi nesúladom takého vyhlásenia so skutočnosťou. 

 
VI. Ukončenie zmluvy 

1. Autor má právo vypovedať Licenčnú zmluvu s jednoročnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

2. Autor súhlasí s tým, že ukončením Licenčnej zmluvy ani zánikom Licencie Prevádzkovateľa nebudú dotknuté práva Užívateľov vzniknuté na 

základe Sublicencie poskytnutej v súlade s príslušnou Licenčnou zmluvou. 

 
VII. Ďalšie dojednania 

1. Práva Prevádzkovateľa z chybného plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie účtu Autora vedeného na Webe, ak k nemu dôjde v dôsledku prístupu do tohto účtu treťou osobou, 
ktorá získa prístupové údaje k tomuto účtu inak ako v dôsledku zavineného  konania Prevádzkovateľa. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť skôr uverejnený Materiál (resp. jeho náhľad) z Webu. Autor s týmto oprávnením Prevádzkovateľa súhlasí 

a prehlasuje, že tým nedochádza k žiadnemu zásahu do jeho práv. V prípade, že je Materiál z Webu odstránený na dobu dlhšiu ako 60 dní, 

Licenčná zmluva uzavretá k udeleniu Licencia k Dielu zachytenému v takom Materiálu automaticky zaniká. 

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

osobnich-udaju. 

5. Autor bol pred uzatvorením Licenčnej zmluvy Prevádzkovateľom oboznámený so skutočnosťou, 

a. že mu nesvedčí oprávnenie odstúpiť od Licenčnej zmluvy na základe ustanovenia čl. I, § 7 ZoS, lebo Licenčná zmluva je zmluvou o 

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

b. že náklady komunikácie s Prevádzkovateľom idú na jeho ťarchu a riadia sa sadzbami jeho dodávateľa internetového pripojenia. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

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

medzinárodnej kúpe tovaru a kolíznych ustanovení. 

2. Autor nie je oprávnený postúpiť pohľadávku z Licenčnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. 

3. Licenčná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

4. Kontaktné údaje pre komunikáciu s Prevádzkovateľom: Mgr. Bc. Žaneta Radimecká, IČ: 08993033, so sídlom: Ostrov 256, Ostrov 561 22, e-

mail info@uciteleucitelum.cz, GSM +420 603 346 442. 

5. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok alebo Licenčnej 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 Licenčnej 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 inej nevymáhateľnosti. 

 


