
Príkazná zmluva 2/2011 
uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

  
I. 

Zmluvné strany 
 
Príkazca: 
UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta 
Šrobárova 2, Košice 
v zastúpení prof.  PhDr.  Ján Gbúr, dekan  
IČO: 00397768 
DIČ: 2021157050 
Číslo účtu: 700074351/8180 
 
Príkazník: 
Meno: prof. PhDr. Aleš Klégr 
Dátum a miesto narodenia:  
Bytom:  
Číslo OP:  

 
II. 

Predmet zmluvy 
 
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vypracovať do termínu 15. 4. 2011 oponentský posudok na dizertačnú 
prácu Mgr. Mareka Havrilu  (WHY YOU CAN´T KICK THE BUCKET AS YOU SLOWLY DIE: A discrete 
feature-based explanation). 
 

III. 
Odmena 

 
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť odmenu príkazníkovi za vykonanie príkazu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy v 
celkovej výške 50 € (päťdesiatpäť eur). V prípade realizácie časti dohodnutého predmetu zmluvy podľa čl. 
II bude odmena alikvotne upravená. 
 

IV. 
Osobitné dojednania 

 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len 
vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas, inak zodpovedá za škodu, 
ktorú spôsobí. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy a informácie o postupe plnenia príkazu a 
previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu. Príkazník je povinný pri plnení príkazu konať 
podľa svojich schopností a znalostí. V prípade nevykonania príkazu je príkazník  povinný uhradiť zavinenú 
vzniknutú škodu príkazcovi. Príkazca je povinný nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady 
vynaložené pri vykonávaní príkazu, a to aj keď sa výsledok nedostavil. Príkazca je povinný poskytovať 
odmenu, aj keď výsledok nenastal, ibaže nezdar konania bol spôsobený porušením povinnosti príkazníka. 
 

V. 
Zánik zmluvy 

 
Táto zmluva zaniká vykonaním príkazu, alebo odvolaním príkazníka príkazcom. Ak príkazná zmluva zanikla 
odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady vzniknuté do odvolania, utrpenú škodu, a ak 
prislúcha príkazníkovi odmena, aj jej časť zodpovedajúcu vykonanej práci. To platí aj vtedy, ak sa 
dokončenie príkazného konania zmarilo náhodou, na ktorú nedal príkazník podnet. 
Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná v deň nasledujúci po dni 
zverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv 
 
 
Praha,  18. 3. 2011      Košice,  
 
 
             .............................................                    .............................................     
                          Príkazník               Príkazca                           


