VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

I. Zadávateľ a znalecká organizácia
1.1. Zadávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, alebo správny, súdny alebo iný orgán
oprávnený ustanoviť znalca.
1.2. Znalecká organizácia PBT, je znalecká organizácia evidovaná podľa Zákona č. 382/2004 Z.z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v spojení s vyhláškou č. 490/2004 Z.z, v platnom znení.
II. Uzatváranie zmluvy o dielo
Zmluvu o dielo uzatvára znalecká organizácia so zadávateľom:
a) v písomnej forme na základe cenovej ponuky znaleckej organizácie, písomnou formou sa rozumie
aj objednávka prostredníctvom e-mailu, objednávka, ktorá sa odvoláva na predchádzajúcu cenovú
ponuku sa považuje za prijatie návrhu zmluvy.
b) v písomnej forme na základe objednávky , ktorej nepredchádza cenová ponuka; v takom prípade
sa strany dojednali na úhrade znaleckých trov a odmien v zákonnej výške.
III. Predmet, povaha a trvanie zmluvy
3.1. Predmetom zmluvy je vykonanie znaleckého úkonu alebo nadväzujúcich znaleckých úkonov
špecifikovaných v objednávke.
3.2. Trvanie zmluvy sa vyznačuje v objednávke ako doba objednávky, predlžuje sa dohodou strán,
vrátane konkludentného dojednania. Ak nie je v zmluve/objednávke výslovne uvedené inak, končí sa
odovzdaním posledného objednaného znaleckého úkonu, skončenie zmluvy sa nedotýka nárokov,
ktoré stranám zo zmluvy vznikli.
IV. Lehota na zhotovenie diela
4.1. Znalecká organizácia sa zaväzuje vykonať znalecké úkony a zhotoviť dielo riadne a včas, v rozsahu
a spôsobom špecifikovaným v cenovej ponuke a v objednávke.
4.2. Ak má zadávateľ vykonať platbu v prospech znaleckej organizácie pred dodaním služby
(predfaktúra) , dodacia lehota začína plynúť až odo dňa pripísania dohodnutej čiastky na bankový
účet znaleckej organizácie.
4.3. Ak znalec zúčastnený na zhotovení diela, alebo znalecká organizácia dožiadajú doplnenie
podkladov predložených zadávateľom, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o 15 dní od
predloženia dodatočných podkladov, alebo oznámenia, že podklady zadávateľ nepredloží.
V. Zodpovednosť za riadne zhotovenie diela
5.1.V prípade, ak účastníci konania v ktorom je predložený znalecký posudok (v rozsahu účelu
znaleckého posudku uvedeného v objednávke) vznesú námietky voči spôsobu spracovania, obsahu
posudku, použitým metódam alebo zisteniam znalca, znalecká organizácia v primeranej lehote podá
vysvetlenie k námietkám, vykoná doplnenie posudku, alebo ak je to v konaní prípustné, doplní
znalecký posudok. V prípade vád posudku, ktoré bránia jeho použitiu v konaní, alebo vedú
k úspešným námietkám účastníka voči znaleckému posudku v prebiehajúcom konaní, zhotoví
znalecká organizácia na vlastné náklady druhý znalecký posudok.
5.2. Nič v hore uvedených ustanoveniach o zodpovednosti znaleckej organizácii nemožno vykladať
ako oprávnenie zadávateľa udeľovať pokyny znalcom alebo znaleckej organizácii, s výnimkou
položenia otázok znalcovi. Záväzok zhotoviť posudok, doplnenie posudku alebo podať vysvetlenie k

posudku na vlastné náklady sa netýka úkonu, ktorý nariadil vykonať súd alebo správny orgán
v konaní, v ktorom došlo k doplneniu pôvodných otázok takým spôsobom, že sa mení alebo rozširuje
potreba znaleckého zisťovania (dokazovania), znaleckých obhliadok alebo iných obdobných úkonov.
VI. Prevzatie diela a prechod zodpovednosti za škody
Prevzatím zhotoveného diela sa rozumie prevzatie písomného vyhotovenia znaleckého úkonu, najmä
znaleckého posudku a odborného stanoviska. Prevzatím diela prechádza na zadávateľa zodpovednosť
za škodu na veciach, ktoré sú súčasťou alebo prílohou diela.
VII. Výhrada vlastníctva a autorské a obdobné práva
7.1. Vlastníctvo zhotoveného diela, hmotného zachytenia znaleckých úkonov, prechádza na
zadávateľa až plným zaplatením dojednanej a určenej ceny (odmeny a trov), v prípade omeškania
však až ku dňu zaplatenia úrokov a zmluvných pokút za omeškanie.
7.2. Použitie diela pred plnou úhradou ceny a trov sa považuje za zásah do vlastníckych práv
znaleckej organizácie.
7.3. Predloženie, postúpenie, sprístupnenie alebo iné poskytnutie diela tretím osobám pred
nadobudnutím vlastníckeho práva zadávateľom, je výslovne zakázané.
7.4. Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa neuplatnia v prípade ak je znalecká organizácia
ustanovená súdom v občianskom alebo trestnom konaní, alebo rozhodcovským súdom.
VIII. Cena a platobné podmienky
8.1. Zadávateľ je povinný znaleckej organizácii riadne a včas zaplatiť dojednanú alebo určenú cenu.
Pre zhotovenie diela platia ceny podľa cenovej ponuky, ak cenová ponuka nebola predložená, je
cena dojednaná vo výške tarifnej odmeny, ktorá sa určí časovým spôsobom s prihliadnutím na
skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť. Hodinová odmena je dojednaná podľa
§ 3, ods. 1 vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách a náhradách pre znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov v znení platnom v čase vykonania úkonu. Náhrada hotových výdavkov je určená
podľa § 14 vyhlášky č. 491/2004 Z.z. a náhrada za stratu času za znaleckú činnosť je určená podľa § 17
cit. vyhlášky.
8.2. Cena je splatná na základe faktúry alebo znaleckého vyúčtovania, ak nie je dojednané inak.
Splatnosť faktúry ak sa strany nedohodli inak je 14 dní od jej vystavenia. Všetky náklady platobného
styku (bankové poplatky a pod.) znáša zadávateľ.
8.3. V prípade, ak bol v konaní pred súdom podaný znalecký posudok, považuje sa za cenu priznané
znalečné podľa § 139 ods. 2. O.s.p. alebo náhrada hotových výdavkov a odmena znalca podľa § 152
Tr.por., takto určená cena je splatná tretím dňom po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o určení
znalečného alebo náhrady hotových výdavkov a odmeny znalca.
IX. Dojednaná platba za nesplnenie povinnosti, úroky z omeškania a náhrada škody
9.1. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má dodávateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po
doručení výzvy na úhradu (urgencie úhrady ceny podľa čl. 8.3.), aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len
na istinu pohľadávky. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody.
9.2. V prípade omeškania s peňažným plnením strany dojednávajú zmluvný úrok z omeškania vo
výške 0,5 % za každý deň omeškania. Nárok na úroky z omeškania sa netýka nároku na náhradu škody
vrátane ušlého zisku.
9.3. V prípade, ak je zmluva uzatváraná elektronicky, neuplatní sa ustanovenie o zmluvnej pokute.
V takom prípade má znalecká organizácia nárok na náhradu škody, ktorá je paušalizovaná vo výške
0,5 percenta za každý deň omeškania. Náhrada škody je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy
na úhradu (urgencie úhrady ceny podľa čl. 8.3.) aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len na istinu
pohľadávky.
X. Informačná povinnosť zadávateľa
X.1. Zadávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo ktorákoľvek osoba, voči ktorej sa možno
domáhať neúčinnosti úklonov podľa rozhodného práva založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s

obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v
takej spoločnosti udelená prokúra, oznámi túto skutočnosť dodávateľovi, za každý deň porušenia
tejto povinnosti je objednávateľ povinný zaplatiť dojednanú platbu za neplnenie podľa článku 9:509
Princípov európskeho zmluvného práva vo výške 1000 EUR za každý týždeň nesplnenia oznamovacej
povinnosti.
X.2. Zadávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do
likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak
neučiní, dodávateľ má právo na dojednanú platbu 1 % za každý deň nesplnenia povinnosti, najmenej
však 5000 EUR.
XI. Spoločné záväzky a riešenie sporov z viacstranných obchodov
11.1. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov podľa rozhodného práva, vrátane majetkovo
prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú
v použití spoločného prvku v obchodnom mene ako zadávateľ objedná znalecké úkony znaleckej
organizácie a následne dôjde:
a) k ich využitiu iným členom skupiny podnikateľov,
b) k ich využitiu alebo prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti
iného člena skupiny,
c) k ich využitiu alebo prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky, predstavuje takéto užívanie alebo
prevzatie dohodu o vzniku spoločného záväzku v zmysle čl. 10:102 Princípov európskeho zmluvného
práva.
11.2. Obdobne sa strany dohodli na spoločnom záväzku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá
uzavrela zmluvu, jej zástupcov a ňou poverených osôb bez ohľadu na spôsob zastúpenia, osôb, ktoré
na základe poverenia objednávateľa prevzali tovar.
11.3. Strany sa dohodli na spoločnom záväzku objednávateľa a fyzických a právnických osôb, ktoré sú
v čase plnenia zmluvy v takom vzťahu k objednávateľovi, alebo jeho štatutárnemu orgánu, že úkony
na škodu veriteľa v prospech týchto osôb by boli odporovateľné v zmysle rozhodného práva.
11.4. Strany sa dohodli , že v prípade ak objednávateľ z tej istej skupiny podnikateľov podľa bodu 8.1.
objedná tovar alebo služby od dodávateľa, a v čase potvrdenia objednávky existujú pohľadávky alebo
nároky dodávateľa voči iným členom skupiny, pristupuje objednávateľ k takýmto záväzkom voči
dodávateľovi.
11.5. Strany sa dohodli na spoločnom záväzku objednávateľa a iných spoločností - členov skupiny,
ktoré vykonávali alebo boli oprávnené vykonávať rozhodujúci alebo riadiaci vplyv v zmysle
štandardov ISO alebo iných obdobných štandardov (Remote Control) nad objednávateľom v čase
odoslania objednávky. Dlžníkom zo spoločného záväzku sú dlžník a člen skupiny oprávnený vykonávať
vplyv.
11.6. Pre riešenie sporov zo spoločných záväzkov alebo viacstranných obchodov ku ktorým dôjde na
základe uzavretia zmluvy a prevzatia služby /tovaru podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatní
článok IX. týchto podmienok.

XII. Návrh rozhodcovskej zmluvy pre riešenie sporov s tretími stranami
12.1. Zadávateľ potvrdením /odoslaním objednávky a súhlasom s týmito podmiekami navrhuje
súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. XIII všetkým osobám, ktoré budú viazané
spoločnými záväzkami.
12.2. Dodávateľ odoslaním cenovej ponuky a návrhu zmluvných podmienok, alebo potvrdením
objednávky navrhuje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. XIII všetkým osobám, ktoré
sú alebo budú zaviazané spoločnými záväzkami s objednávateľom,
12.3. Návrh podľa ods. 12.1. a 12.2. je záväzný a neodvolateľný, a prijatím zo strany spoločných
dlžníkov (osôb spoločne zaviazaných) je uzavretá rozhodcovská zmluva podľa čl. XIII.

XIII. Riešenie sporov
13.1. Všetky spory medzi stranami tejto rozhodcovskej doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane
sporov o jej platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú
riešené rozhodcovským súdom tvoreným jediným rozhodcom ustanoveným podľa pravidiel SRS JSM.
13.2. Miestom rozhodcovského konania je Zürich, rozhodným právom platnosti rozhodcovskej
doložky je švajčiarske právo, pričom strany podľa čl. 192 IPRG dojednali vylúčenie preskúmania
rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o
preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom, ktorý bude ustanovený v súlade s
pravidlami SRS JSM.
13.3. Strany sa výslovne v zmysle § 34, ods. 3 slovenského ZRK dohodli na tom, že sa rozhodcovský
rozsudok bude považovať za vydaný v dojednanom mieste konania, bez ohľadu na miesto jeho
podpísania, odoslania a akýchkoľvek iných úkonov rozhodcovského súdu.
13.4. Strany výslovne berú ne vedomie, že na výkon rozhodnutia sa vzťahujú ustanovenia
dvojstranného dohovoru medzi Švajčiarskom a štátom, kde sa žiada o výkon rozhodnutia, ak ide o
Belgicko, Českú republiku, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko alebo Taliansko.
13.5. Jazykom konania je jazyk slovenský.
XIV. Dodatočné určenie obsahu zmluvy – stabilizačná klauzula
14.1. Ak vznikne medzi stranami spor o dodatočné určenie časti zmluvy podľa PECL rozhodne sa o
určení ustanovenia zmluvy v konaní podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM. Strany výslovne vyhlasujú,
že dodatočné určenie časti obsahu zmluvy nie je podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej
podľa týchto obchodných podmienok.
14.2. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu
alebo ak čo aj len jedna zo strán namietne proti platnosti tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy,
alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví, strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie
iným ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. V prípade, ak nemožno dosiahnuť
dohodu o obsahu takéhoto dodatku, požiadajú strany o sprostredkovanie urovnania vyššie
ustanovenú tretiu osobu (čl. 13.1.)
XV. Voľba práva
15.1. Medzi stranami sa výslovne dojednáva voľba práva pre všetky záväzkové vzťahy, a to voľba
Princípov európskeho zmluvného práva.
15.2.Pre otázky neriešené v princípoch použije sa ako rozhodné právo právny poriadok tej zmluvnej
strany, ktorý má najužší vzťah k predmetu sporu; prednosť však bude mať:
a) vo veciach odporovateľných úkonov právny poriadok štátu, v ktorom má sídlo zmluvná strana,
ktorej úkon sa napáda,
b) v prípade náhrady škody právny poriadok štátu, kde má sídlo poškodený,
c) v otázkach formálnej platnosti úkonu ten právny poriadok, ktorý vyžaduje menej požiadaviek
formy,
d) v otázkach materiálnej platnosti úkonu ten právny poriadok, ktorý väčšmi podporuje princíp
zmluvnej slobody a princíp non venire contra factum proprium,
e) v prípade žaloby o uloženie súdnej pokuty (judicial penalty), ustanovenie UPICC Art. 7.2.4.
XVI. Náhrada nákladov vymáhania
Strany, berúc do úvahy, že Slovenská republika transponovala iba čiastočne Druhú smernicu Rady
a Parlamentu o boji proti oneskoreným platbám (Smernica č. 7/11/EÚ) výslovne dojednávajú, že
v prípade omeškania trvajúceho viac ako 15 dní, má znalecká organizácia právo udeliť pokyn
právnemu zástupcovi alebo inkasnej agentúre s ktorou má v rozhodnom čase uzavretú zmluvu, alebo
zmluvu na tento účel uzavrieť, a výslovne uznávajú, že znalecká organizácia má nárok na primeranú
náhradu nákladov takto vyvolaných omeškaním zadávateľa, a to najviac vo výške vymáhanej sumy ak
vymáhaná suma nepresiahla 3 000 EUR, ak vymáhaná suma presiahne 3 000 EUR, predstavuje
náhrada inkasnej spoločnosti alebo právneho zastúpenia (pred podaním žaloby) najviac 3 000 EUR.

XVII. Postupiteľnosť
Strany sa výslovne dohodli, že znalecká organizácia je oprávnená postúpiť pohľadávky, ak nastane
omeškanie zadávateľa, inak však iba so súhlasom zadávateľa.
XVIII. Ochrana osobných údajov
18.1. Zadávateľ odoslaním objednávky udeľuje znaleckej organizácii v súlade so slovenským zákonom
o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke
v informačnom systéme Dodávateľa za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa týchto podmienok
a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Súhlas objednávateľ udeľuje na
dobu do jeho odvolania.
18.2. Znalecká organizácia sa zaväzuje zabezpečiť technickú ochranu údajov takým spôsobom, aby
bol prístup k údajom viazaný na autorizáciu prístupu, v prípade, ak ich archivuje elektronickým
spôsobom. Písomnosti uskladňuje znalecká organizácia takým spôsobom, aby boli osobné údaje
dostupné iba osobám, ktoré sú poverené spracovaním údajov za účelom, pre ktorý údaje uchováva.
Znalecká organizácia je oprávnená spracovávať osobné údaje zadávateľa iba spôsobom, ktorý je
nevyhnutný na plnenie zmluvy alebo uplatnenie práv znaleckej organizácie. Znalecká organizácia
údaje, ktoré nie je nevyhnutné alej uchovávať, aj bez podnetu dotknutej osoby odstráni
z informačných systémov.
XIX. Záverečné ustanovenia
15.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa
www.sudnyznalec.sk, alebo zverejnením SRS JSM na stránke www. aaa-arbitration.org, a to dňom
prvého zverejnenia.
15.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej
stránke dodávateľa, alebo na stránke www. aaa-arbitration.org v deň odoslania objednávky
zadávateľom. Ak je medzi zverejnenými zneniami podmienok v rozhodný deň rozdiel, uplatnia sa
podmienky v tomto poradí:
a) podmienky doložené ako príloha k objednávke alebo cenovej ponuke.
b) podmienky zverejnené na www.sudnyznalec.sk ak bola objednávka vykonaná elektronicky.
c) podmienky zverejnené na www.aaa-arbitration.org, ak bola zmluva uzavretá písomne,
a ustanovenie, upravujúce použitie obchodných podmienok neupravuje výslovne, ktoré znenie má
prednosť.
15.3.Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že
zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti
nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady
non venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu
týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi.

Platnosť VOP od: 1.január 2012

Ing. Ivan Brezianský, konateľ

