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PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi zmluvnými 

stranami: 
 

   
názov:   Rozhlas a televízia Slovenska  
sídlo:    Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:    47 232 480 
DIČ:   2023169973 
IČ DPH:   SK2023169973 
bankové spojenie: XXXXXX, IBAN:XXXXXX 
registrácia:   Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B 
štatutárny  orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
(ďalej len „príkazca “) 
 
a 
 
meno a priezvisko: PhDr. Gabriela Top ľanská 
bydlisko:  XXXXXX 
dátum narodenia: XXXXXX 
bankové spojenie:         XXXXXX, IBAN: XXXXXX 
e-mailová adresa:       XXXXXX 
(ďalej len „príkazník “) 
 
 

1  Úvodné ustanovenia 

1.1 Príkazca realizuje projekt Jarná a letná vysielacia schéma Jednotky 2021(ďalej len „projekt “). 
Príkazca má s ohľadom na odborné skúsenosti a znalosti príkazníka záujem, aby príkazník v rámci 
projektu zrealizoval činnosť špecifikovanú v čl. 2 bode 2.1 tejto zmluvy. Príkazník s vykonaním 
takejto činnosti vyjadril súhlas.  

1.2  Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy. 

 

2      Predmet zmluvy 

2.1 Príkazník sa zaväzuje vykonať pre príkazcu v rámci projektu nasledovnú činnosť:         

                - pripraviť podklady pre zápis do platnej jarnej a letnej vysielacej schémy pre rok  2021, tiež pre   

                  sviatky (Veľká noc, 1.5, .8.5.), výročia, mimoriadne udalosti. 

                - pripraviť podklady pre priebežnú kontrolu jarnej a letnej vysielacej schémy Jednotky pre rok    

                  2021 v súvislosti s aktuálnym pripájaním vysielacích okien k schématovým prihláškam tak, aby 

                  bol dodržaný ročný vysielací plán. 

               - kontrola splnenia zákonných kritérií Schémy Jednotky v období od apríla 2021 do 

                 začiatku letnej vysielacej štruktúry 2021 najmä z hľadiska vysielania pre sluchovo a zrakovo 

                 postihnutých , podielu programov vo verejnom záujme,podielu európskej tvorby  nezávislej 

                 tvorby  a európskej tvorby ,  (ďalej len „príkaz “).  
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2.2  Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi za vykonanie príkazu dohodnutú odmenu. 

 

3  Práva a povinnosti zmluvných strán  

3.1  Príkazník vykoná príkaz v termíne do 30.6.2021. Presný čas a miesto vykonania príkazu 
s ohľadom na harmonogram projektu oznámi príkazca príkazníkovi s dostatočným predstihom.  

3.2  Príkazník vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s cieľom projektu.  

3.3  Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník sa zaväzuje vykonať príkaz podľa tejto 
zmluvy podľa svojich najlepších schopností a znalostí. Ak príkazník nevykoná príkaz podľa tejto 
zmluvy, je povinný nahradiť príkazcovi vzniknutú škodu. 

3.4 Uzatvorením tejto zmluvy nevzniká medzi príkazcom a príkazníkom pracovnoprávny vzťah. 

 

 

4  Odmena  

4.1  Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi za vykonanie príkazu dohodnutú odmenu vo výške 
1800,- EUR (slovom: jedentisícosemsto EUR) brutto. Odmena bude vyplatená príkazníkovi 
jednorazovo. 

4.2  Odmenu uhradí príkazca na účet príkazníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy po riadnom splnení 
príkazu príkazníkom do 30 dní od doručenia potvrdeného protokolu o splnení príkazu do sídla 
RTVS. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne splnenie príkazu potvrdia podpísaním protokolu 
o splnení príkazu.  

4.3 Príkazca neposkytuje vopred žiadne finančné prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu podľa 
tejto zmluvy. V prípade, že miesto vykonávania príkazu podľa tejto zmluvy je mimo obce/mesta 
príkazníka uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, príkazca nahradí príkazníkovi potrebné a účelné 
cestovné náklady preukázateľne vynaložené pri vykonávaní príkazu a zároveň zabezpečí pre 
príkazníka primerané ubytovanie a stravu na nevyhnutý čas súvisiaci s plnením príkazu.  

 

5 Osobné ustanovenia 

5.1 Príkazník berie na vedomie, že príkazca bude spracúvať jeho osobné údaje na účely 
plnenia/realizácie tejto zmluvy, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

5.2  S otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv dotknutej osoby podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a/alebo zákona č. 18/2018 Z. z. sa 
možno obrátiť na zodpovednú osobu RTVS, a to emailom na adresu: zodpovednaosoba@rtvs.sk 

5.3 V prípade, že vykonaním príkazu vznikne dielo, ktoré je predmetom autorského práva, tak 
príkazník okamihom vykonania príkazu poskytuje príkazcovi výhradnú, územne, vecne, 
a kvantitatívne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto diela všetkými spôsobmi známymi 
v čase uzatvorenia tejto zmluvy s právom postúpiť udelenú licenciu tretej osobe a/alebo udeliť 
sublicenciu v rozsahu udelenej licencie a/alebo jej časti tretej osobe. Takúto licenciu udeľuje 
príkazcovi bezodplatne a na celú dobu trvania autorských majetkových práv k dielu. 

5.4 V prípade, že príkazca  umožní príkazníkovi za účelom splnenia jeho záväzku podľa tejto zmluvy 
prístup k svojim informačným systémom, databázam a programovému obsahu, je príkazník  
oprávnený využívať tento prístup výlučne za účelom splnenia záväzku podľa tejto zmluvy a nie je 
oprávnený umožniť tretím osobám prístup k týmto informačným systémom, databázam a 
programovému obsahu. Rovnako nie je oprávnený obsah týchto informačných systémov, databáz 
a programového obsahu sprístupniť a/alebo inak poskytnúť tretím osobám. 
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5.5 Porušenie bodu 5.4 tejto zmluvy zakladá právo na odstúpenie od zmluvy zo strany príkazcu a na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie vo výške 100,- eur. Nárok na náhradu 
škody nie je uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý. 

 

 

6  Zánik zmluvy 

6.1 Táto zmluva zaniká:  
a) vykonaním príkazu uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy, 
b) odvolaním príkazu, 
c) výpoveďou príkazníka, 
d) smrťou príkazníka. 

6.2  Ak táto zmluva zanikne odvolaním príkazu, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady 
vzniknuté do doby odvolania príkazu. 

6.3 V prípade zániku tejto zmluvy výpoveďou príkazníka, je výpovedná lehota 1 mesiac a začne plynúť 
dňom doručenia písomnej výpovede príkazcovi. 

 

7 Záverečné ustanovenia 

7.1 Ak táto zmluva výslovne neobsahuje inak, možno ju meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou 
zmluvných strán vo forme číslovaných a podpísaných dodatkov. 

7.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu 
(zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov). 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky odosielané v zmysle alebo na základe tejto zmluvy 
si budú doručovať na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na 
inú adresu, ktorú zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane ako korešpondenčnú adresu. 
V prípade, že zásielku nebude možné doručiť na takúto adresu, považuje sa zásielka za doručenú 
dňom jej vrátenia ako nedoručenej zásielky odosielateľovi, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom 
nedozvie. Ak adresát bezdôvodne odoprie zásielku prijať, považuje sa zásielka za doručenú dňom, 
keď jej prijatie bolo odmietnuté. 

7.4 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené zmluvou 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iného všeobecne záväzného 
právneho predpisu platného v Slovenskej republike. 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, 
budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v 
danom spore vyhovujúce riešenie, budú zmluvné strany vzájomný spor riešiť prostredníctvom 
súdov Slovenskej republiky. 

7.6 Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, 
predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah 
zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným 
ustanovením, ktoré je mu svojím významom, obsahom a účelom najbližšie. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že zmluva bola 
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť 
uzatvoriť zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom 
obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

7.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.  
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V ...................... ................. 20..   V Bratislave   ................. ..............20.. 

 

 
 
 
 
 ........................................................  ........................................................ 
           PhDr. Gabriela Topľanská                                           Rozhlas a televízia Slovenska 
  

PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
 
 
 

 


