
 

 

 

A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Každá Zmluva o odvysielaní reklamy je uzatváraná medzi 

zhotoviteľom ( M Technologies, spol.  s r.o., ďalej Rádio 

WOW) a objednávateľom (fyzická alebo právnická osoba) ako 

obchodná zmluva o  poskytnutí časti vysielacieho času v 

programe Rádia WOW vysielajúceho na základe licencie č. 

R113/2011. 

2. Za platnú (zmluvu) objednávku na vysielanie reklamy je 

považovaná objednávka prijatá poštou, faxom, alebo e-

mailom v písomnej forme a musí obsahovať všetky formálne 

náležitosti obchodnej  korešpondencie. 

3. Návrh zmluvy o odvysielaní reklamy potvrdí objednávateľ 

najneskôr 3 pracovné dni pred prvým  dňom plánovaného 

vysielania. Nedodržanie tejto lehoty sa považuje za 

odstúpenie od zmluvy bez  náhrady za neposkytnutý vysielací 

čas. 

4. Objednávateľ v plnej miere zodpovedá za formálnu a 

obsahovú stránku objednanej reklamy Rádio WOW môže bez 

sankcie odstúpiť od zmluvy, resp. reklamnú ponuku 

neodvysielať, ak je táto v rozpore so zákonom č.308/2000 Z.z. 

o vysielaní a retransmisii, č.147/2001 Z.z. o reklame, s 

Ústavou SR, alebo ostatnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, alebo v rozpore s dobrými mravmi. 

5. Dohodnutý predmet zmluvy nie je možné preniesť na tretiu 

osobu. 

6. Rádio WOW nezodpovedá za škodu spôsobenú 

objednávateľovi tretími osobami a neodvratnými udalosťami. 

7. Všetky ostatné skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmito 

Obchodnými podmienkami, sa riadia platnými právnymi 

normami Slovenskej republiky. 

8. Podpisom Zmluvy o odvysielaní reklamy potvrdzuje 

objednávateľ, že súhlasí s cenovými a všeobecnými 

obchodnými podmienkami. 

 

B. VÝROBA REKLAMY 

1. Ak si vysielaný reklamný produkt dodá objednávateľ, 

zaväzuje sa zároveň vysporiadať všetky autorské práva, 

prevádzkové honoráre, práva výkonných umelcov ako aj 

ďalšie práva, týkajúce sa príslušného reklamného produktu a 

jeho využitia ešte pred prvým dňom vysielania. Zadávateľ 

spolu s  reklamným produktom priloží produkčný list podľa 

nasledovnej špecifikácie: dĺžku a názov reklamného produktu 

–názov skladby, alebo skladieb, ktoré boli v reklamnom 

produkte použité - autor skladby – vydavateľ skladby - 

interprét skladby. Rádio WOW si zároveň vyhradzuje právo 

na  jeho úpravu ak nie je v súlade so zákonom o vysielaní a 

retransmisii, dohodnutou dĺžkou,  

jazykovými, štylistickými, prípadne etickými zásadami. 

2. Ak Rádio WOW zabezpečuje aj kompletnú zvukovú výrobu 

reklamy, cena je vypočítaná podľa cenníka „výroba reklamy“. 

 

 

 

 

C. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Podpísanú zmluvu považujú obe strany za záväznú. 

2. Rádio WOW po zaradení reklamy do vysielania vystaví 

faktúru - daňový doklad na dohodnutú cenu. Objednávateľ je 

povinný uhradiť celkovú cenu najneskôr v deň splatnosti 

daňového dokladu. V prípade oneskorenia platby sa 

objednávateľ zaväzuje uhradiť úroky vo výške 0,5% z celkovej 

sumy  za každý deň omeškania. 

3. Rádio WOW si vyhradzuje právo neodvysielať alebo prerušiť 

ďalšie vysielanie reklamy, ak Objednávateľ nedodrží Platobné 

podmienky, najmä týkajúce sa splatnosti. Škody, ktoré takto  

vzniknú, znáša v plnej miere objednávateľ. 

4. Za zvláštnu pozíciu reklamného produktu v reklamnom bloku 

Rádio WOW pripočíta prirážku 20% k  cenám definovaným 

platným cenníkom. Zvláštnou pozíciou v rámci reklamného 

bloku sa rozumie poradie v rámci reklamného bloku, v ktorom 

sa bude reklamný produkt vysielať. 

5. Za exkluzivitu vyžiadanú objednávateľom si Rádio WOW 

pripočíta prirážku 30% k cenám  Definovaným platným 

cenníkom. Exkluzivitou sa rozumie produktová exkluzivita 

v jednom reklamnom bloku alebo vytvorenie špeciálneho 

reklamného bloku. 

 

D. ĎALŠIE DOJEDNANIE 

1. Zmluva o odvysielaní reklamy je vyhotovená v 2 rovnopisoch. 

2. Objednávateľ môže po vzájomnej dohode odstúpiť od 

zmluvy. Storno poplatok je 50 % z dohodnutej ceny. 

3. Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. decembra 

2011. 

 

 
    ___________________ 

    Martin Jursa, konateľ 

 

 

 

 

 

    ___________________ 

    Klient 

 

___________________ 

    Klient - dátum 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – M TECHNOLOGIES SPOL. S R.O. 

Platné od 1.12.2011 


