
Všeobecné zmluvné podmienky Slovenského ústavu technickej normalizácie 
(SÚTN) na vypracovanie návrhu slovenskej technickej normy (STN) 

Čl. 1 

Úvodné stanovenia 

1.1  Týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami SÚTN na vypracovávanie návrhu STN (ďalej len 
„Podmienky“) sa upravujú vzťahy medzi SÚTN a spoločnosťami, ktoré poskytujú: 

1.1.1 vypracovanie pripravovanej EN prekladom (etapa komisie a verejného prerokovania 4020),  

1.1.2 vypracovanie prekladom prEN (etapa 5099 – ratifikácia), 

1.1.3 vypracovanie prekladom EN (etapa 6060 – sprístupnenie), 

1.1.4 vypracovanie prekladom ISO, IEC, 

1.1.5 vypracovanie prevzatím originálu EN, ISO, IEC, 

1.1.6 vypracovanie návrhu pôvodnej STN, revízie STN alebo jej zmeny. 

1.2  V prípade potreby budú Podmienky odkazovať na spoločnosť ako na „Spracovateľa“ a na SÚTN ako 
na „Objednávateľa“. Súčasne môžu Podmienky odkazovať na spoločnosť a na SÚTN, ako na 
„Zmluvnú stranu“, prípadne spoločne na „Zmluvné strany“. 

1.3  Tieto podmienky súhrne nahradzujú všetky predchádzajúce písomné či ústne dohody, či záväzky 
medzi Zmluvnými stranami. Zmluvné strany potvrdzujú, že pri svojom rozhodovaní o vstupe do 
zmluvného vzťahu upraveného týmito Podmienkami vychádzali z obsahu týchto Podmienok. 

1.4  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť medzi zmluvnými stranami spolu s podpisom zmluvy a zostá-
vajú účinné do doby, kedy bude účinnosť ukončená niektorým spôsobom uvedeným v Podmienkach 
nižšie. 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Konkrétny predmet zmluvy podľa čl. 1 ods. 1.1 je uvedený v zmluve na riešenie normalizačných úloh 
(ďalej len „zmluva“). 

Čl. 3 

Termíny plnenia zmluvy 

3.1 Spracovateľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá riešenie predmetu zmluvy podľa čl. 2 v termínoch 
uvedených v zmluve podľa čl. 3, v rozsahu a s obsahom podľa čl. 5. a 6 týchto podmienok. 

3.2 Riešenie predmetu zmluvy podľa čl. 2 spracovateľ splní riadnym vypracovaním a odovzdaním ná-
vrhu STN (viď etapa 4) objednávateľovi. Splnenie predmetu zmluvy objednávateľ potvrdí zaslaním 
potvrdenia o prijatí návrhu STN na schvaľovacie konanie. 

Čl. 4 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za vypracovanie a odovzdanie predmetu zmluvy podľa čl. 2 je určená dohodou zmluvných 
strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená pre jedno-
tlivé predmety v zmluve v súlade so Sadzobníkom cien SÚTN.  

4.2 Pri určovaní ceny za vypracovanie návrhu STN prekladom sa vychádza z rozsahu originálu spracúvanej 
normy. Pri tvorbe pôvodnej STN sa cena určuje z predpokladaných nákladov spracovateľa. 

4.3 Po skončení štvrtej etapy riešenia predmetu zmluvy objednávateľ uhradí spracovateľovi cenu, ktorá 
je uvedená v zmluve pre jednotlivé predmety zmluvy. Spracovateľ môže na základe dohody 
s objednávateľom po skončení druhej etapy (dodanie prvého návrhu mormy) vyfakturovať vykonané 
práce do výšky 70% celkovej ceny za odovzdanie predmetu zmluvy podľa článku 4 zmluvy. 



4.4 Spracovateľ vyfakturuje objednávateľovi vykonané práce po skončení danej etapy v tom 
kalendárnom roku, v ktorom bola táto naplánovaná.  

4.5 Faktúry musia obsahovať: 

4.5.1 číslo zmluvy s rozpisom pre jednotlivé predmety zmluvy, 

4.5.2 číslo predmetu zmluvy a označenie návrhu STN, 

4.5.3 cenu bez DPH, výšku a sadzbu DPH, cenu vrátane DPH, 

4.5.4 kópiu výzvy na fakturáciu po odovzdaní prvého návrhu (2. etapa) alebo kópiu listu o prijatí 
návrhu STN na schvaľovacie konanie (4. etapa). 

4.6 Poslednú faktúru v danom roku musí spracovateľ predložiť objednávateľovi najneskôr do 10. 
decembra kalendárneho roka.  

4.7 Objednávateľ uhradí faktúru do 21 dní od doručenia. Faktúry, ktoré budú objednávateľovi doručené 
po termíne uvedenom v 4.6 budú uhradené v januári nasledujúceho roka. 

4.8 Tento článok sa neuplatňuje, ak sa riešenie predmetu zmluvy uhrádza z iných zdrojov ako z rozpočtu 
SÚTN. 

Čl. 5 

Práva a povinnosti spracovateľa 

5.1 Spracovateľ je povinný postupovať pri riešení predmetu zmluvy podľa: 

5.1.1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

5.1.2 platných metodických pokynov pre technickú normalizáciu vydaných SÚTN, prípadne podľa 
ďalších spresnení a požiadaviek objednávateľa doručených počas spracúvania predmetu 
riešenia zmlúv, 

5.1.3 odborných odporúčaní technických komisií (ďalej len TK) a odborných referentov.  

5.2 Spracovateľ pri riešení návrhu STN sleduje aktuálnosť všetkých dokumentov, s ktorými pracuje 
a s ktorými súvisí toto riešenie. 

5.3 Spracovateľ prerokuje návrh STN so všetkými prihlásenými účastníkmi, s TK, ak v danej oblasti existuje 
a s oponentom úlohy.  

5.4 Spracovateľ je oprávnený poskytnúť oponentovi podklady, ktoré použil pri riešení návrhu STN. 

5.5 Spracovateľ na požiadanie SÚTN je povinný vykonať autorskú korektúru STN aj po zaslaní 
potvrdenia o prijatí návrhu STN na schvaľovacie konanie. 

Čl. 6 

Odovzdanie predmetu zmluvy 

6.1 Pri predmetoch zmluvy podľa bodu 1.1, ktorých výsledkom riešenia je konečný návrh STN EN je 
spracovateľ povinný odovzdať v zmluvne dohodnutom termíne: 

6.1.1 v jednom vyhotovení podľa šablóny určenej SÚTN vytlačený návrh STN vrátane návrhov 
zmien, ktoré vyplynuli z riešenia normalizačnej úlohy, 

6.1.2 originál najmenej jedného odborného posudku od určeného oponenta o kompletnosti a termi-
nologickej správnosti návrhu STN, (podľa Štatútu a rokovacieho poriadku TK), 

6.1.3 v jednom vyhotovení záverečnú správu s týmto obsahom a prílohami: 

6.1.3.1 číslo zmluvy, názov predmetu, 

6.1.3.2 stručný priebeh riešenia návrhu STN, zoznam účastníkov, posúdenie a zapracovanie 
pripomienok; zdôvodnenie neakceptovanej pripomienky oponenta a návrh ďalšieho 
riešenia; zdôvodnenie neakceptovanej pripomienky jazykového upravovateľa, 

6.1.3.3 návrh na opatrenia, ktorý obsahuje zoznam priložených návrhov zmien STN a zoznam 
STN navrhnutých na zrušenie,  

6.1.3.4 originály konečných vyjadrení účastníkov pripomienkovania,  
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6.1.3.5 pri rozpornom stanovisku k návrhu STN aj návrh svojho odborného stanoviska spolu 
s menom účastníka, ktorý predložil rozporné stanovisko ako aj spôsob, ktorým spra-
covateľ tento rozpor riešil, 

6.1.3.6 originál potvrdenia o jazykovej revízii návrhu STN,  

6.1.4 každý návrh STN v elektronickej forme na nosiči dát (DVD ROM, CD ROM); spracovateľ je 
zodpovedný za zhodu obsahu nosiča dát s obsahom predloženého vytlačeného textu návrhu 
STN. 

6.2 Spracovateľ zodpovedá za vecné, terminologicky správne spracovanie návrhu STN, ktorá preberá 
prekladom medzinárodnú, európsku alebo zahraničnú normu alebo návrhu pôvodnej národnej STN. 

6.3 Všetky dokumenty, podklady, čiastkové riešenia ako aj konečné výsledky riešenia predmetu zmluvy 
sú vlastníctvom objednávateľa vrátane vlastníctva práv na ich využívanie v akejkoľvek forme 
a akýmikoľvek prostriedkami. 

Čl. 7 

Práva a povinnosti objednávateľa 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že návrh STN spracovaný v požadovanej kvalite a forme prevezme 
a zaplatí za jeho vypracovanie dohodnutú cenu uvedenú v zmluve. 

7.2 Objednávateľ je na žiadosť spracovateľa povinný poskytovať potrebnú spoluprácu a metodické 
usmernenie k spracúvanému návrhu STN. 

7.3 Objednávateľ bezplatne e-mailom alebo iným dohodnutým spôsobom poskytne spracovateľovi 
elektronickú formu preberanej normy v niektorom alebo  vo všetkých oficiálnych jazykoch, poda 
potreby v editovateľnom formáte (Word) alebo v pdf, ak je takáto verzia dostupná. Pri revízii normy 
poskytne aj elektronickú formu predchádzajúcej STN, ak existuje. 

 Na žiadosť spracovateľa, alebo ak nie je dostupná elektronická forma, spracovateľ dostane podklad 
vo vytlačenej forme za cenu fotokópie. 

7.4 Objednávateľ je povinný do 4 týždňov od doručenia návrhu STN poslať spracovateľovi potvrdenie 
o jeho prijatí na schvaľovacie konanie alebo mu ho vrátiť na dopracovanie, ak nezodpovedá požia-
davkám zadania a podmienkam zmluvy a to aj po zaslaní potvrdenia o prijatí návrhu STN na 
schvaľovacie konanie. V takomto prípade určí objednávateľ spracovateľovi termín na vrátenie opra-
veného konečného návrhu STN. Spracovateľ tieto nedostatky odstráni na vlastné náklady. 

7.5 Objednávateľ je oprávnený určiť zmenu spôsobu riešenia. 

7.6 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie návrhu STN, ak nebude spracovaný podľa týchto 
Podmienok. 

7.6.1 Pri odstrániteľných nedostatkoch môže objednávateľ znížiť dohodnutú cenu o čiastku potrebnú 
na odstránenie nedostatkov, ktorú vynaložil objednávateľ v prípade, ak spracovanie návrhu 
STN nezodpovedá týmto Podmienkam a zmluve a spracovateľ nevykoná požadované zmeny 
a opravy v stanovenej lehote. 

7.6.2 Pri neodstrániteľných nedostatkoch je objednávateľ oprávnený znížiť dohodnutú cenu, prípadne 
pri opakovaných nedostatkoch nevyplatiť spracovateľovi dohodnutú cenu. 

7.7 Objednávateľ je oprávnený hodnotiť kvalitu práce spracovateľa a poskytnúť hodnotenia spracova-
teľa členom príslušnej TK pre výber spracovateľov normalizačných úloh. 

Čl. 8 

Sankcie 

8.1 Pri nesplnení termínu na odovzdanie riešenia predmetu zmluvy môže objednávateľ uložiť spraco-
vateľovi pokutu z omeškania podľa § 300 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 544 a 545 
Občianskeho zákonníka v platnom znení vo výške 5% z predmetu zmluvy za každý ďalší začatý 
týždeň po dohodnutom termíne odovzdania konečného návrhu. 

8.2 Pri nesplnení podmienok podľa čl. 6 ods. 6.1 za použitia čl. 7 ods. 7.6 môže objednávateľ uložiť 
spracovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z dohodnutej ceny, o ktorú sa zníži fakturovaná cena. 

8.3 Objednávateľ pri úhrade faktúry zníži cenu úlohy o výšku sankcií podľa čl. 8 ods. 8.1 a 8.2. 
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