
Platí pravidlo, že každá licenčná zmluva znamená 

„vendor lock-in“? 

 

Alebo triezve súvislosti autorského práva v IT 

 

 

Miroslav Chlipala  



Prečo faktúra obsahuje pečiatku a podpis?  



Upozornenie 5/2016: 

 

... Licenčné dohodnutie s verejným obstarávateľom/obstarávateľom môže byť založené na tzv. výhradnej licencii 

(licencii v neobmedzenom rozsahu) a verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže mať podľa tejto dohody právo 

autorské dielo/počítačový program a ďalej rozširovať formou udelenia sublicencie. 

 

V takom prípade osoba (autor počítačového programu), ktorá zmluvne previedla licenciu na verejného 

obstarávateľa/obstarávateľa bez súhlasu verejného obstarávateľa/obstarávateľa nesmie udeliť tretej osobe licenciu 

na spôsob použitia diela/počítačového programu, udelený licenciou v neobmedzenom rozsahu a je povinný, ak nie 

je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela/počítačového programu spôsobom, na ktorý udelil 

licenciu. 

 

Pri uzatváraní zmlúv na dodávky informačno–komunikačných technológií v prípadoch, kedy je 

objednávateľom verejný obstarávateľ/obstarávateľ, je najlepšie také riešenie, ktoré by mu zabezpečilo 

právo neobmedzene používať, upravovať a rozširovať počítačový program bez ďalšieho súhlasu autora, t. 

j. na základe výhradnej licencie (licencie v neobmedzenom rozsahu). 

 

Ide o prípad, keď licenčná zmluva z pôvodného verejného obstarávania neobsahuje právo na neobmedzenú 

úpravu diela/počítačového programu vrátane úpravy diela/počítačového programu treťou osobou a práva 

na jeho úpravu, šírenie a nakladanie s ním 

  



Upozornenie 5/2016: 

 

... Licenčné dohodnutie s verejným obstarávateľom/obstarávateľom môže byť založené na tzv. výhradnej licencii 

(licencii v neobmedzenom rozsahu) a verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže mať podľa tejto dohody právo 

autorské dielo/počítačový program a ďalej rozširovať formou udelenia sublicencie. 

 

V takom prípade osoba (autor počítačového programu), ktorá zmluvne previedla licenciu na verejného 

obstarávateľa/obstarávateľa bez súhlasu verejného obstarávateľa/obstarávateľa nesmie udeliť tretej osobe licenciu 

na spôsob použitia diela/počítačového programu, udelený licenciou v neobmedzenom rozsahu a je povinný, ak nie 

je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela/počítačového programu spôsobom, na ktorý udelil 

licenciu. 

 

Pri uzatváraní zmlúv na dodávky informačno–komunikačných technológií v prípadoch, kedy je 

objednávateľom verejný obstarávateľ/obstarávateľ, je najlepšie také riešenie, ktoré by mu zabezpečilo 

právo neobmedzene používať, upravovať a rozširovať počítačový program bez ďalšieho súhlasu autora, t. 

j. na základe výhradnej licencie (licencie v neobmedzenom rozsahu). 

 

Ide o prípad, keď licenčná zmluva z pôvodného verejného obstarávania neobsahuje právo na neobmedzenú 

úpravu diela/počítačového programu vrátane úpravy diela/počítačového programu treťou osobou a práva 

na jeho úpravu, šírenie a nakladanie s ním 

  



(A.1) oprávnený užívateľ ≠ nadobúdateľ licencie 

 

(A.2) užívať ≠ používať 

 

(A.3) užívanie, vyčerpanie práv 

a „krabicový softvér“  



(B.1) licenčná zmluva ≠ licencia 

 

(B.2) neobmedzený rozsah licencie ≠ výhradná licencia 

 

(B.3) výhradná licenčná zmluva ≠ výhradná licencia 

 

(B.4) účel zmluvy  



(A.1) 

AZ: § 89 

(3) Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie 

k počítačovému programu, ktorý vyhotoví bez súhlasu autora 

 

(5) Ustanovenia § 37, 44, 54, 55 a § 60 ods. 4 sa použijú primerane vo vzťahu k autorovi počítačového 

programu, oprávnenému užívateľovi a nadobúdateľovi licencie. 
 

oprávnený užívateľ 

licenčná zmluva koncového užívateľa (EULA) 

upravuje podmienky „užívania funkcií“ softvéru 

 

nadobúdateľ licencie 

licenčná zmluva (podľa AZ) použitie diela  



(A.2) 

AZ: § 19 Výhradné majetkové práva 

(1) Autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela. 

(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

AZ: § 65 

(1) Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela...  (ďalej len „licencia“). 

Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na 

ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa 

autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. 

 

AZ:§ 88 

Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie ... počítačového programu prevodom užívacieho 

práva zaniká ... prvým oprávneným odplatným prevodom ... počítačového programu ..., a to pre (kópiu) 

počítačového programu, ktorá bola predmetom tohto prevodu. 

 

AZ: § 89 Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora k počítačovému programu 

(1) Osoba oprávnená užívať rozmnoženinu počítačového programu (ďalej len „oprávnený užívateľ“) 

nesmie používať počítačový program v rozpore s bežným využitím počítačového programu a nesmie 

neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov autora počítačového programu. 



Použitie diela = strešný pojem  

(je potrebné určiť konkrétny „spôsob“ použitia 

diela: 

spracovanie, rozširovanie, ...) 

 

Užívanie diela = konkrétna činnosť 

(využívanie funkcionalít počítačového programu, 

konzumovanie obsahu diela)  



(A.3) 

AZ:§ 88 

Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie ... počítačového programu prevodom užívacieho 

práva zaniká ... prvým oprávneným odplatným prevodom ... počítačového programu ..., a to pre (kópiu) 

počítačového programu, ktorá bola predmetom tohto prevodu. 

 

Súdny dvor EÚ: C-128/11 - UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp. 

Tvorca programového vybavenia nemôže brániť ďalšiemu predaju svojich "použitých" licencií 

umožňujúcich užívať jeho programy stiahnuté z internetu. 

 

Právo na ďalší predaj konkrétnej rozmnoženiny 

počítačového programu nemožno obmedziť 

(ani pri OEM verzii!!!)  



(B.1) 

licenčná zmluva ≠ licencia (súhlas) 

licencia = predmet licenčnej zmluvy 

 

AZ: § 65 Licenčná zmluva 

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). 

Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý 

autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s 

nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. 

 

§ 66 Spôsob použitia diela 

§ 67 Rozsah licencie (neobmedzený vs. miestne alebo vecne obmedzený) 

§ 68 Trvanie licencie 

§ 69 Odmena 

§ 70 Výhradná licencia a nevýhradná licencia 

§ 71 Prechod licencie a zánik licencie 

§ 72 Nakladanie s licenciou 



Pre každú licenciu (každý spôsob použitia diela) 

možno dohodnúť podstatné a „ďalšie“ 

náležitosti 

SAMOSTATNE! 

 

Licenčná zmluva môže obsahovať aj viacero licencií 

(spôsobov použitia diela)  



(B.2) 

Upozornenie 5/2006 

 

V takom prípade osoba (autor počítačového 

programu), ktorá zmluvne previedla licenciu na 

verejného obstarávateľa/obstarávateľa bez 

súhlasu verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob 

použitia diela/počítačového programu, udelený 

licenciou v neobmedzenom rozsahu a ... 

 
... Licenčné dohodnutie s verejným 

obstarávateľom/obstarávateľom môže byť 

založené na tzv. výhradnej licencii (licencii v 

neobmedzenom rozsahu) a verejný 

obstarávateľ/obstarávateľ môže mať podľa 

tejto dohody právo autorské dielo/počítačový 

program a ďalej rozširovať formou udelenia 

sublicencie. 

AZ: § 70 

Výhradná licencia a nevýhradná licencia 

 

(1) Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie 

udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia 

diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, 

ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám 

sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý 

udelil výhradnú licenciu. 

 

 

 

AZ: § 72Nakladanie s licenciou 

(1) Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej 

osobe súhlas na použitie diela v rozsahu 

udelenej licencie (ďalej len „sublicencia“) len s 

predchádzajúcim súhlasom autora 

  



rozsah „(ne)obmedzenosť“ >> nadobúdateľ 

licencie 

(ne)výhradnosť >> poskytovateľ licencie, autor 

 
AZ: § 70 Výhradná licencia a nevýhradná licencia 

(2) Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia 

diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, 

sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. 

 

(5) Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej 

osobe, zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie 

nedohodol inak. 
  



(B.3) 

ZoVO (343/2015), §81/b/3: 

...ak ide o výhradné práva58) a 

... za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a 

... chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného 

obstarávania, 

 

AZ: § 17 Obsah autorského práva 

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. 

 

AZ: § 19 Výhradné majetkové práva 

(1) Autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela. 

(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak. 

... 

(3) Použitím diela je... 

 

Iba pri použití! (nie pri užívaní!)  



(B.4) 

AZ:  66 Spôsob použitia diela 

(1) Ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, platí, že licencia je udelená na 

spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. 
 

AZ: § 67 Rozsah licencie 

(2) Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na 

dosiahnutie účelu zmluvy. 
 

AZ: § 68 Trvanie licencie 

(1) Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, platí, že 

licencia je udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. 
 

AZ: § 69 Odmena 

(3) Ak odmena nie je dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, musí 

zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela. 

 

ObchZ: § 558 

Ak je predmetom diela podľa § 556 výsledok činnosti, ktorý je chránený právom z priemyselného alebo 

iného duševného vlastníctva, je objednávateľ oprávnený použiť ho len na účel vyplývajúci z uzavretej 

zmluvy o dielo. Na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom zhotoviteľa.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/20190101#paragraf-19.odsek-4


Ďakujem za pozornosť! 
 

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. 

mchlipala@bch.sk 
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