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I. Všeobecné ustanovenia     
 

1. Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
k ustanoveniam o autorskom práve k vytvorenému počítačovému programu (ďalej len „Usmernenie“) je 
záväzný dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „SO OPII“).  

2. Usmernenie je záväzný dokument pre každého prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Prioritnej 
osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „ PO7 OPII“) ako objednávateľa1 diela – 
počítačový program a pre každého partnera projektu v rámci PO7 OPII ako objednávateľa počítačového 
programu. 

3. Cieľom Usmernenia je stanoviť povinné ustanovenia upravujúce autorské právo k počítačovému programu 
v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v rámci zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom 
diela (t. j. v rámci zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, resp. zmluvy 
o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). 

4. Usmernenie je platné dňom schválenia SO OPII a účinné odo dňa účinnosti zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon, t. j. 01.01.2016. 

5. Usmernením stanovené ustanovenia upravujúce autorské právo k počítačovému programu je prijímateľ 
nenávratného finančného príspevku z PO7 OPII/partner projektu v rámci PO7 OPII povinný zakotviť do zmluvy 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela, ktorá bola uzatvorená po 01.01.2016, resp. do zmlúv, ktorých 
návrh na ich uzavretie bol doručený osobe, ktorej je určený po 01.01.2016. 

6. Usmernenie je zverejnené na webovom sídle SO OPII www.informatizacia.sk. 

7. Na počítačový program, ktorý je celkom alebo sčasti predmetom objednávky (t.j. v režime diela na 
objednávku) sa v súlade s § 91, ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon vzťahujú ustanovenia o 
zamestnaneckom diele podľa § 90 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Objednávateľ počítačového 
programu sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa. Aplikuje sa zákonná domnienka, že zhotoviteľ 
udelil súhlas aj na dokončenie počítačového programu, zmenu počítačového programu alebo iný zásah do 
počítačového programu. V tomto prípade sa nebude vyžadovať osobitne súhlas zhotoviteľa na spracovanie 
počítačového programu, a rovnako ani súhlas zhotoviteľa so zásahom do jeho osobnostných práv.  

 

II. Pojmy 

1. Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo 
nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení. Počítačový program je chránený podľa zákona 
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu 
byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu 
je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok 
počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené podľa tohto 
zákona. 

2. Spracovanie počítačového programu je jeho adaptácia, preklad (tak strojového ako aj zdrojového kódu) alebo 
iná úprava počítačového programu. 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Vyhlasovateľ verejnej súťaže má obdobné postavenie ako objednávateľ. 
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III.      Povinné ustanovenia zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela – počítačový program     
 
A. Dodávaná dokumentácia 
 
1. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi súčasne s dodaním počítačového programu:  

1.1. zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD/DVD,  

1.2. technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov a v elektronickej forme 
na CD/DVD, ktorá bude obsahovať: 
• postup skompilovania aplikácie, 
• dátový model systému, 
• popis architektúry, 
• väzby na iné systémy,  
• popis tokov dát, 
• procesné modely elektronických služieb, ak sú služby predmetom projektu. 

1.3. prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov a v elektronickej 
forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať: 
• inštalačný postup aplikácie, 
• konfiguráciu systémového SW, serverov a pracovných staníc, 
• chybové stavy a postup ich riešenia, 
• popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov k dátam a k funkciám aplikácie, 
• popis nastavených a požadovaných prístupových práv užívateľov a komunikujúcich systémov, 
• popis dávkových procedúr, nastavenie a postupnosť ich spúšťania, 
• popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, 
• popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii, 
• popis systému žurnálovania,  
• popis recovery procedúry. 

1.4. užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov a v elektronickej 
forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať: 
• popis počítačového programu a jeho funkcií, 
• postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie počítačového programu, 
• chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia.  

1.5. metadáta v softvérovom prostriedku na správu údajov v elektronickej forme na CD/DVD. 

 

V prípade vykonávanie migrácie: 
2. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi súčasne s dodaním podporných prostriedkov a konverzných 

programov dokumentáciu o podporných prostriedkoch a konverzných programoch v slovenskom jazyku 
v písomnej forme v počte 2 kusov  a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať: 

• popis podporných prostriedkov a konverzných programov a jeho funkcií,  
• popis technického zabezpečenia (HW prostredie), 
• inštalačné postupy, podmienky inštalácie, požiadavky na prostredie inštalácie,  
• popis konfigurácie a nastavenia podporných prostriedkov a konverzných programov, 
• postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie podporných prostriedkov a konverzných programov.  
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B. Autorské práva k vytvorenému počítačovému programu – licenčné podmienky 
 
1. 

1.1. Majetkové práva zhotoviteľa k počítačovému programu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet 

objednávateľ. 

1.2.     Objednávateľ má výhradné právo použiť počítačový program počas celej doby trvania majetkových 

práv k nemu na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie. Použitím 
počítačového programu je najmä: 

a) spracovanie počítačového programu, 
b) spojenie počítačového programu s iným počítačovým programom, 
c) vyhotovenie neobmedzeného množstva jeho rozmnoženín, 
d) verejné rozširovanie originálu počítačového programu a/alebo rozmnoženín počítačového 

programu vypožičaním, nájmom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, resp. prevodu 
správy ako predajom tretím osobám, ktorým objednávateľ udelil súhlas na použitie 

počítačového programu podľa bodu 1.4.  

1.3. Ak objednávateľ vykonáva majetkové práva zhotoviteľa k počítačovému programu, platí, že 
zhotoviteľ udelil súhlas aj na: 

a) zverejnenie počítačového programu, 
b) označenie počítačového programu menom, obchodným menom alebo názvom objednávateľa, 
c) dokončenie počítačového programu, 
d) zmenu počítačového programu alebo iný zásah do počítačového programu. 

1.4. Objednávateľ môže právo výkonu majetkových práv zhotoviteľa postúpiť tretej osobe. 
 

2. 

2.1. Pri výkone majetkových práv zhotoviteľa k počítačovému programu objednávateľom nesmie 

zhotoviteľ udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto počítačového programu a/alebo spracovaného 
počítačového programu. 

2.2. Zhotoviteľ  je zároveň povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k počítačového programu, 
a/alebo spracovaného počítačového programu. 

3. Oprávnenie na výkon práva používať počítačový program ako aj spracovaný počítačový program v rozsahu 
a spôsobmi podľa bodu 1.2 a 1.3 prechádza pri zániku objednávateľa na jeho právneho nástupcu, ak 
objednávateľ zanikol s právnym nástupcom. Ak niet právneho nástupcu, oprávnenie na výkon práva 
používať počítačový program/spracovaný počítačový program zaniká a majetkové práva k počítačovému 
programu vykonáva zhotoviteľ. 

4. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že nedochádza k porušeniu práv tretích osôb. 

5. Odmena zhotoviteľa za udelenie súhlasu na použitie počítačového programu objednávateľom je súčasťou 

zmluvnej ceny podľa článku XY Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. 


