Všeobecné obchodné podmienky
Spoločnosť Igor Majan - WebGrafix.sk, s miestom podnikania: L. Novomeského 2662/9, 911
08 Trenčín, IČO: 47141492, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo
živnostenského registra: 330 - 20728 vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj
ako „VOP“):

KONTAKTY:
Kontaktná adresa:
Igor Majan – WebGrafix.sk
L. Novomeského 2662/9
911 08 Trenčín
IČO: 35730129
Miesto podnikania: L. Novomeského 2662/9, 911 08 Trenčín
Zapísaná v ŽR, č. žr 330 - 20728
Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK4802000000003786786351
SWIFT: SUBASKBX
E-mail: info@pre-pravnika.sk
Telefón: +421 948 351 870

I.
Vymedzenie všeobecných pojmov
1. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk – spoločnosť Igor Majan - WebGrafix.sk,
s miestom podnikania: L. Novomeského 2662/9, 911 08 Trenčín, IČO: 47141492,
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského
registra: 330 - 20728, ponúkajúca a poskytujúca produkty/služby portálu PrePrávnika.sk; dostupné na doméne www.pre-pravnika.sk
2. Zákazník/Používateľ – fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
3. Fyzická osoba – osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
4. Podnikateľ – podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle
Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové
združenie majetku, jednotka územnej samosprávy, ako aj iný subjekt vymedzený
osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie osoba zapísaná v
obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba, ktorá podniká na
základe iného ako živnostenského oprávnenia, ako aj fyzická osoba vykonávajúca
poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
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5. Produkt/Služba – akýkoľvek produkt alebo služba patriaci do portfólia
prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk, ktorý je vydávaný prevádzkovateľom portálu
Pre-Pravnika.sk a dostupný na internetovej stránke www.pre-pravnika.sk v online
podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: online kalkulačka, online
príručka, online video;
6. Stav techniky – za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá
bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to, či sa jej poskytuje priemyselnoprávna
ochrana;
7. Strany – prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk a zákazník;
8. Ponuka produktu/ponuka služby – ponuka produktu zo strany prevádzkovateľa
portálu Pre-Pravnika.sk, predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné
uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk;
9. Objednávka – prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného
produktu;
10. Uskutočnenie objednávky – odoslanie objednávky prevádzkovateľovi portálu PrePravnika.sk prostredníctvom online formulára;
11. Uzavretie kúpnej zmluvy – kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom
potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk;
12. Účet –
bankový
účet
prevádzkovateľa
portálu
Pre-Pravnika.sk,
(
IBAN: SK4802000000003786786351, SWIFT: SUBASKBX);
13. Zaplatenie kúpnej ceny produktu/služby – zaplatením kúpnej ceny produktu/služby
sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa portálu
Pre-Pravnika.sk, na základe faktúry, (ktorá bola doručená spolu s produktom/službou
zákazníkovi prostredníctvom e-mailu) či na základe predfaktúry.
Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.
II.
Všeobecné úvodné ustanovenia
1. Všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom portálu Pre-Pravnika.sk a zákazníkom, ktoré
nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je
zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide
o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri
uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej
podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi prevádzkovateľom portálu Pre-Pravnika.sk a
zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č.: 032/640 01 09
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fax: 032/640 01 08
email: tn@soi.sk

2. Predmetom činnosti prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk je vytvorenie, vydanie,
ponuka a dodanie produktu/služby objednaného zákazníkom, ktoré sú dostupné na
internetovej stránke: www.pre-pravnika.sk. Všetky práva k produktom, najmä
autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom
vlastníctve prevádzkovateľa portálu Pre-Právnika.sk. Tieto práva sú chránené zákonom
č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení, ako aj predpismi upravujúcimi
ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva prevádzkovateľa portálu
Pre-Právnika.sk sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad
produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu PrePrávnika.sk nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou
formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou,
elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z
produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických offline systémov,
a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do
pamäti.
3. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie
je záväzný tak pre zákazníka, ako pre prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk, nakoľko
to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných
podmienok, túto ponuku zrušiť. Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa
považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka
smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník
prostredníctvom online formulára na príslušnej webovej adrese prevádzkovateľa
portálu Pre-Pravnika.sk. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia
objednávky prevádzkovateľom portálu Pre-Pravnika.sk dochádza k uzatvoreniu kúpnej
zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Zákazník ako kupujúci berie na vedomie,
že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
III.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk
1. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk má právo meniť portfólio svojich produktov, a
to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
2. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk má právo stiahnuť produkt z portfólia až do
času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
3. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je oprávnený uplatňovať vlastnícke právo
k produktu/službe. V prípade predaja produktu/služby s možnosťou jeho testovania je
prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk vlastníkom tohto produktu aj po jeho
odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak zákazník prejaví záujem o
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ním testovaný produkt/službu, vlastnícke právo k nemu naďalej uplatňuje
prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk.
4. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je oprávnený upravovať cenu jednotlivých
produktov/služieb, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
5. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
6. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk spracúva osobné údaje zákazníka na základe
jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia
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, na
marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i
budúce produkty vydavateľstva, a to na dobu 2 rokov od poskytnutia súhlasu, a na
základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových
produktoch/službách, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných
produktoch/službách.
7. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z
dôvodov hodných osobitného zreteľa.
8. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je oprávnený sprístupniť produkt/službu
zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu/služby, najneskôr do 10 dní
od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom.
9. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk nesie zodpovednosť za prípadné vady
produktu/služby.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka v čase od potvrdenia objednávky
do zaplatenia kúpnej ceny produktu/služby je prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk
povinný toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt/službu
zákazníkovi.
11. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je povinný vrátiť zákazníkovi finančné
prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého
boli finančné prostriedky pripísané.
12. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk nezodpovedá za oneskorené dodanie
produktu/služby zavinené zákazníkom uvedením neprávnej e-mailovej adresy
zákazníkom.
13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je prevádzkovateľ portálu PrePrávnika.sk oprávnený požadovať od zákazníka úroky z omeškania v zmysle ust. § 369
ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu
náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1
Obchodného zákonníka.
IV.
Práva a povinnosti zákazníka
1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od
zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu/služby.
2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu/služby bezhotovostným
prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
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3. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu/služby riadne a včas, najneskôr do
dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká
prevádzkovateľovi portálu Pre-Pravnika.sk právo pohľadávku uplatniť na súde.
4. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k online
produktom/službám tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá
jeho konaním vznikla prevádzkovateľovi portálu Pre-Pravnika.sk.
5. Zákazník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi portálu Pre-Pravnika.sk zmenu
adresy/sídla a kontaktných údajov.
6. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady
faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
7. Zákazník má k dispozícii kontaktný formulár na internetovej stránke prevádzkovateľa
portálu Pre-Pravnika.sk www.pre-pravnika.sk v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h.
8. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi
prevádzkovateľom portálu Pre-Pravnika.sk posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol prevádzkovateľovi
portálu Pre-Pravnika.sk. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je tiež oprávnený
zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.
V.
Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka – fyzickej osoby v postavení
spotrebiteľa
Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov
1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom
rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k prevádzkovateľovi portálu Pre-Pravnika.sk
vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak
nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené
v čl. IV.
3. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2, má právo na
vrátenie finančných prostriedkov od prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk, ktoré
tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak
zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet,
z ktorého boli odoslané).
4. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od
prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním
písomného odstúpenia od zmluvy prevádzkovateľovi portálu Pre-Pravnika.sk.
Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných
prípadoch:
•

ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
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5. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
Zákazník sa môže obrátiť na prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk so žiadosťou
o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk na žiadosť
zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS
môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi prevádzkovateľom portálu PrePrávnika.sk a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust.
§ 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 eur. Návrh
na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci
k tomu určenej platformy alebo formulára. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať
úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 eur s DPH. Ak sú na ARS
príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem
ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo
rozhodcovský
súd.
Platforma
ARS
je
dostupná
na
internetových
stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choos
eLanguage.
VI.
Predplatné a používanie produktu
1. Za mesačný poplatok sa zákazník môže prihlásiť a získať prístup k celému obsahu
produktu/služby alebo vybraným úrovniam produktu/službám, ak sú k dispozícii.
2. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk môže počas obmedzenej doby a za podmienok
stanovených v súvislosti s ponukou a Zmluvou prijatých podľa výhradného uváženia
prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk ponúknuť produkt/službu bez poplatku (ďalej
len „Skúšobné obdobie“). Používateľ môže využívanie produktu/služby ukončiť
kedykoľvek počas Skúšobného obdobia bez toho, aby musel za produkt/službu platiť.
Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk počas Skúšobného obdobia neúčtuje žiadne
poplatky.
3. Pokiaľ prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk ponúkne Skúšobné obdobie,
používatelia, ktorí budú mať na ňu nárok, budú môcť Skúšobné obdobie využiť iba raz
počas dvanástich (12) po sebe idúcich mesiacov. Prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk môže overiť nárok na Skúšobné obdobie na základe údajov poskytnutých
Používateľom, najmä e-mailových adries, platobného spôsobu a/alebo identifikačných
zariadení uvedených na účte, aby nedochádzalo k zneužitiu Skúšobného obdobia. Ak
bude mať prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk podozrenie na zneužitie Skúšobného
obdobia alebo jeho podmienok, je oprávnený bezodkladne prijať opatrenia s cieľom
takémuto zneužitiu zabrániť, a to vrátane ukončenia zmluvy.
4. Pokiaľ používateľ neukončil zmluvu počas Skúšobného obdobia, bude Skúšobné
obdobie automaticky a bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi zmenené na
riadnu predplatenú službu, za ktorú musí používateľ zaplatiť predplatné. Pokiaľ sa
používateľ rozhodne, že nechce byť platiacim používateľom, musí zmluvu ukončiť v
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Skúšobnom období. Dátum uplynutia Skúšobného obdobia bude používateľovi trvale
k dispozícii na používateľskom účte.
5. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk vyhlasuje, že:
a. informácie poskytnuté a sprístupnené v online produktoch/službách majú
informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
b. ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR,
jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú
týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného
obstarávania, prevádzkovateľ portálu Pre-Právnika.sk poskytuje informácie
z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
c. prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk nezodpovedá za funkčnosť odkazov na
iné internetové stránky.
VII.
Používanie Produktu/Služby
1. Aby Používateľ mohol Službu používať, musí si zaregistrovať používateľský účet na
internetovej stránke www.pre-pravnika.sk (pozrite článok nižšie), mať prístup k
zariadeniu, systémom a pripojeniu v súlade s VOP a po skončení platnosti prípadného
Skúšobného obdobia uhradiť platbu v súlade s VOP.
2. Používateľ smie produkt/službu používať iba na osobnú potrebu a v súlade s týmito
VOP. Používateľ nesmie konať žiadnym z nižšie uvedených spôsobov, ani ich nesmie
podporovať, ani umožniť, ani spôsobiť, aby tak konala tretia osoba:
(a) používať produkt/službu na komerčné alebo verejné účely,
(b) používať produkt/službu na nezákonné alebo nevhodné účely;
(c) zhotovovať kópie/rozmnoženiny, požičiavať, predávať, vysielať ani inak šíriť,
pozmeňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom vykonávať alebo upravovať obsah
produktu/služby;
(d) obchádzať, upravovať, odstraňovať, meniť alebo akýmkoľvek iným spôsobom
manipulovať so zabezpečením, šifrovaním alebo inou technológiou alebo softvérom,
ktorý je súčasťou produktu/služby, a;
(e) inak používať produkt/službu v rozpore so zákonmi o práve autorskom, inými
zákonmi alebo týmito VOP.
3. Používanie produktu/služby v rozpore s článkom VII. vždy predstavuje podstatné
porušenie zmluvy a môže viesť k tomu, že prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk
ukončí poskytovanie produktu/služby s okamžitou platnosťou.
VIII.
Registrácia, používateľské meno a heslo
1. Registrácia používateľského účtu musí byť vykonaná na stránke prepravnika.sk
pomocou kreditnej alebo debetnej karty vydanej v Slovenskej republike alebo iného
spôsobu platby, ktorý je poskytnutý k dispozícii na internetovej stránke prepravnika.sk.
Používatelia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a sú fyzicky prítomní v
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3.
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6.

krajine svojho trvalého pobytu v okamihu registrácie, si môžu zaregistrovať účet s
cieľom získania prístupu k produktu/službe. Ak je platobná metóda používateľa
poskytnutá zo štátu mimo Slovenskej republiky, prístup k produktu/službe nebude
poskytnutý.
Používateľ je povinný zaistiť správnosť informácií poskytnutých v okamihu registrácie
a v prípade potreby aktualizovať svoj používateľský účet uvedením správnych
informácií. Pri registrácii smie používateľ poskytnúť iba informácie týkajúce sa
zvoleného spôsobu platby. Zjavné chyby pri zadávaní dát budú skontrolované a
Používateľ na ne bude upozornený. V každom prípade by si používateľ mal
skontrolovať a overiť úplnosť a správnosť svojich údajov poskytnutých pri registrácii.
V závislosti na zvolenom spôsobe platby bude Používateľ pri registrácii požiadaný o
poskytnutie všetkých alebo len niektorých z nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, emailovú adresu, heslo, číslo a kód CVV/CCV svojej kreditnej/debetnej karty, dátum
konca platnosti kreditnej/debetnej karty a meno držiteľa karty, údaje týkajúce sa
zvoleného spôsobu platby, ako napr. údaje o účte príslušného poskytovateľa platieb
alebo iné údaje, ktoré môžu byť požadované a sú nevyhnutné na vykonanie registrácie
(ďalej len „Prihlasovacie údaje“). Prihlasovacie údaje používateľa sú osobné a nesmú
byť použité treťou osobou. Používateľ uloží Prihlasovacie údaje tak, aby ich ochránil
pred neoprávneným prístupom. Používateľ je zodpovedný za všetko používanie
produktu/služby prostredníctvom svojho účtu.
Ak má používateľ podozrenie, že jeho Prihlasovacie údaje boli neoprávnene použité,
oznámi Používateľ túto skutočnosť ihneď prevádzkovateľovi portálu Pre-právnik.sk a
zmení si heslo. Pokiaľ sa prevádzkovateľ portálu Pre-právnik.sk dôvodne domnieva, že
Prihlasovacie údaje boli zverejnené alebo sú iným spôsobom zneužité neoprávnenými
osobami, je oprávnený Zmluvu ukončiť s okamžitou platnosťou v súlade s článkom XIII.
bod 4. písm. c).
Prevádzkovateľ portálu Pre-pravnik.sk je oprávnený kedykoľvek používateľa vyzvať,
aby si zmenil heslo. Zmeny budú vykonané ihneď a môžu spôsobiť dočasné prerušenie
v používaní produktu/služby.
Použitie zvoleného spôsobu platby môže byť blokované v prípade dôvodného
podozrenia z podvodného jednania alebo z iného protiprávneho jednania.
IX.
Predplatné produktu/služby a platobné podmienky

1. Predplatné produktu/služby bude platené v súlade s platnými aktuálnymi cenami
uvedenými na internetovej stránke prepravnika.sk. Výška príslušného predplatného
bude používateľovi k dispozícii na internetovej stránke prepravnika.sk. pred
uzatvorením Zmluvy, pričom v rámci registrácie musí používateľ výslovne potvrdiť, že
objednávaná služba je spojená s povinnosťou zaplatiť príslušnú cenu. Ak (i) je cena
uvedená v eurách a (ii) spôsob platby použitý na úhradu je založený na miestnej mene,
príslušný výmenný kurz je určený príslušnou bankou (alebo príslušným
poskytovateľom platby). Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk nie je zodpovedný za
použitý výmenný kurz alebo za prípadné ďalšie poplatky zrazené bankou alebo iným
poskytovateľom platby. Pre podrobnejšie informácie prosím kontaktujte svojho
poskytovateľa zvoleného spôsobu platby.
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2. Ak používateľ nemá nárok na Skúšobné obdobie, prvá platba predplatného bude
uskutočnená dňa, keď používateľ uzavrel zmluvu. Následne budú platby predplatného
na bezprostredne nasledujúci mesiac hradené prevádzkovateľovi portálu PrePravnika.sk mesačne vopred k rovnakému dňu v mesiaci, k akému používateľ uzavrel
zmluvu o poskytovaní produktu/služby. Ak takýto deň v danom mesiaci neexistuje,
posledný deň daného kalendárneho mesiaca bude považovaný za dátum platby
predplatného.
3. Používateľ môže platbu predplatného vykonávať ktorýmkoľvek zo spôsobov platby
ponúkaných prevádzkovateľom portálu Pre-Pravnika.sk na internetovej stránke
prepravnika.sk.. Používateľ sa zaväzuje podpísať potrebné dokumenty a v každý deň
splatnosti mať dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie produktu/služby
prostredníctvom vybraného spôsobu platby.
4. Ak je používateľovi poskytnuté Skúšobné obdobie, nebude počas týchto období
vykonaná žiadna platba. Prvá platba potom bude namiesto toho vykonaná prvý deň po
skončení Skúšobného obdobia (za predpokladu, že používateľ neukončil zmluvu pred
koncom Skúšobného obdobia) a v nasledujúcich mesiacoch v rovnaký deň každý
mesiac. Ak takýto deň v danom mesiaci neexistuje, posledný deň daného kalendárneho
mesiaca bude považovaný za dátum platby predplatného.
5. Ak používateľ nebude mať dostatočné finančné prostriedky ku dňu, keď je platba
splatná, zašle prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk na e-mailovú adresu poskytnutú
používateľom e-mailovú správu o „neúspešnej platbe“ a pokúsi sa znovu čerpať
predplatné – nie viac než päť (5) krát – prostredníctvom poskytnutej kreditnej alebo
debetnej karty.
6. Pokiaľ platba nebude uhradená včas, je prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk takisto
oprávnený okamžite prerušiť alebo obmedziť používateľovi prístup k produktu/službe.
Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je takisto oprávnený ukončiť zmluvu s
okamžitou účinnosťou v prípade meškania s platbou v čase dlhšom než dvadsať (20)
dní.
X.
Zmeny a doplnky
1. Používateľ týmto výslovne uznáva, že prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je
oprávnený v primeranom rozsahu zmeniť výšku predplatného a ďalšie ustanovenia
VOP. Používateľ bude na také zmeny upozornený e-mailom odoslaným na e-mailovú
adresu poskytnutú používateľom najneskôr tridsať (30) dní pred vstupom takej zmeny
do platnosti. Používateľ je oprávnený v súvislosti s takou zmenou ukončiť zmluvu s
účinnosťou k dátumu účinnosti predmetnej zmeny. Prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk bude používateľa vo svojom oznámení informovať o jeho práve ukončiť
zmluvu. Pokiaľ používateľ zmluvu neukončí pred tým, než zmena nadobudne účinnosť,
predpokladá sa, že túto zmenu prijal.

2. Používateľ týmto výslovne uznáva, že prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je
oprávnený podstatným spôsobom zmeniť obsah produktu/služby, no za predpokladu,
že taká podstatná zmena bude ešte primeraná. Používateľ bude na také zmeny
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upozornený e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom
najneskôr tridsať (30) dní pred vstupom takej zmeny do platnosti. Používateľ je
oprávnený v súvislosti s takou podstatnou zmenou ukončiť zmluvu s účinnosťou k
dátumu účinnosti predmetnej zmeny. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk bude
používateľa vo svojom oznámení informovať o jeho práve ukončiť zmluvu. Pokiaľ
používateľ Zmluvu neukončí pred tým, než zmena nadobudne účinnosť, predpokladá
sa, že túto zmenu prijal.
3. Na účely článku X bod 2. je zmena obsahu podstatná, ak je objem obsahu
produktu/služby výrazne znížený, alebo sa výrazne zmení celkové zameranie obsahu
produktu/služby. Podstatnou zmenou sa rozumie iba zmena, ktorá bude mať za
následok podstatné zníženie počtu kalkulačiek zahrnutých v produkte/službe.
Podstatným znížením počtu sa rozumie zníženie počtu všetkých produktov/služieb
seriálov o 50 % a viac celého obsahu v rámci produktu/služby.
4. V prípade predčasného ukončenia podľa tohto článku X., kde používateľ vykonal platbu
vzťahujúcu sa na obdobie po ukončení, vráti prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk
preplatok do tridsiatich (30) dní od dátumu ukončenia zmluvy.
5. Informácie o zmenách opísaných vyššie budú používateľovi poskytované v súlade s
článkom XII. nižšie.
XI.
Strata práva na odstúpenie
1. Uzatvorením zmluvy používateľ výslovne udeľuje súhlas s poskytovaním
(doručovaním) produktu/služby ihneď po uzatvorení zmluvy a s platením predplatného
podľa zmluvy. Používateľ berie na vedomie, že tým, že získa prístup k (doručeniu)
produktu/služby pred uplynutím štrnásťdňovej (14-dňovej) lehoty pre odstúpenie od
zmluvy, stráca právo odstúpiť od zmluvy, v lehote štrnástich (14) dní od uzatvorenia
zmluvy. Pokiaľ používateľ uzavrel zmluvu a bolo začaté poskytovanie produktu/služby,
ale používateľ už nechce produkt/službu ďalej používať a byť zmluvou viazaný, musí
zmluvu ukončiť v súlade s článkom XIII. nižšie. Proces registrácie zahŕňa, že používateľ
výslovne potvrdí (zaškrtnutím políčka), že súhlasí s poskytovaním prístupu (doručenie)
produktu/služby ihneď po uzatvorení zmluvy a zaplatení predplatného a že berie na
vedomie, že získaním prístupu k produktu/službe pred vypršaním lehoty štrnástich (14)
dní pre odstúpenie od zmluvy stráca právo od zmluvy odstúpiť.
2. Ustanovenie tohto článku XI. nemá vplyv na právo používateľa ukončiť túto zmluvu
kedykoľvek počas Skúšobného obdobia bez povinnosti uhradiť predplatné, ako je
uvedené v článku VI..

XII.
Informácie pre zákazníkov
1. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk môže používateľovi zasielať oznámenia
prostredníctvom e-mailu alebo zverejnením na internetovej stránke prepravnika.sk v
súlade s platnými zákonmi.
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2. Používateľ je povinný aktualizovať svoje kontaktné údaje, pokiaľ sa počas obdobia jeho
používania produktu/služby zmenia. Predpokladá sa, že prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk splnil svoju oznamovaciu povinnosť odoslaním oznámenia na poslednú
uvedenú e-mailovú adresu používateľa, a to aj v prípade, že ju používateľ už nepoužíva
alebo je z iného dôvodu nepoužiteľná.
XIII.
Obdobie trvania zmluvy a jej ukončenie
1. Zmluva o predplatnom produktu/služby sa uzatvára na obdobie predplatného v dĺžke
jeden (1) mesiac a je automaticky predlžovaná vždy o jeden (1) mesiac, kým používateľ
alebo prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk zmluvu neukončí v súlade s týmito VOP.
S výnimkou uvedenou v článku X. bod 4. vyššie nebude zaplatené predplatné za
príslušné obdobie vrátené a používateľ má právo pokračovať v používaní
produktu/služby do konca daného predplateného obdobia. Pokiaľ má používateľ nárok
na Skúšobné obdobie v súlade s článkom VI., začína obdobie predplatného plynúť
prvým dňom Skúšobného obdobia, a trvá počas Skúšobného obdobia, a je automaticky
predlžovaná o jeden mesiac, pokiaľ používateľ alebo prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk neukončí zmluvu v súlade s týmito VOP.
2. Pokiaľ si používateľ praje ukončiť zmluvu, musí túto skutočnosť oznámiť
prevádzkovateľovi portálu Pre-Pravnika.sk e-mailom, listom odoslaným poštou alebo,
pokiaľ prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk túto metódu ukončenia umožní, cez
internetovú stránku prepravnika.sk. V prípade, že používateľ iniciuje ukončenie
zmluvy, zašle prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk používateľovi potvrdzujúci e-mail
na konci doby predplatného. Pokiaľ si prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk praje
ukončiť zmluvu, oznámi to používateľovi e-mailom alebo listom odoslaným poštou. V
súlade s článkom XII. bod 1. bude zmluva ukončená ku koncu bežného mesačného
obdobia platnosti zmluvy.
3. V súvislosti so zmenami výšky predplatného alebo používateľských podmienok vzniká
právo na ukončenie zmluvy v súlade s článkom X..
4. V súlade s vyššie uvedeným je prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk oprávnený
ukončiť zmluvu s okamžitou platnosťou a súčasne okamžite zneprístupniť
produkt/službu používateľovi v akomkoľvek z nasledujúcich prípadov:
(a)
(b)
(c)
(d)

Používateľ je v omeškaní s platbou počas najmenej dvadsiatich (20) dní;
je možné dôvodne predpokladať, že je používateľ v úpadku;
Používateľ zneužije Skúšobné obdobie alebo poruší ich podmienky;
Produkt/Služba je používaná neoprávnene alebo existuje dôvodné podozrenie,
že dochádza k neoprávnenému používaniu;
(e) Používateľ sa pokúsil využiť Skúšobné obdobie viac než jedenkrát (1×) počas
súvislého obdobia trvajúceho dvanásť (12) mesiacov, alebo,
(f) Používateľ iným spôsobom podstatne porušil zmluvu alebo opakovane porušil
zmluvu.
XIV.
Práva duševného vlastníctva
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1. V súvislosti s uzatvorením zmluvy s prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk udeľuje
prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk používateľovi nevýhradnú, neprenosnú a
obmedzenú licenciu na využívanie obsahu produktu/služby. Používateľ smie
produkt/službu a jej obsah používať iba v súlade so zmluvou a na súkromné účely.
2. Materiály na internetovej stránke prepravnika.sk a obsah produktu/služby sú chránené
autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími zákonmi o duševnom
vlastníctve. Zmluva s prevádzkovateľom portálu Pre-Pravnika.sk v žiadnom prípade
nezakladá prevod vlastníckeho práva ani iného práva duševného vlastníctva k obsahu
produktu/služby alebo produktu/služby na používateľa.
XV.
Zabezpečenie
1. Používateľ nesmie konať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol zapríčiniť nefunkčnosť,
preťaženie, poškodenie alebo obmedzenie produktu/služby. Takisto používateľ nesmie
zasahovať do používania produktu/služby inými používateľmi.
2. Používateľ sa nesmie pokúsiť získať neoprávnený prístup do sietí, počítačových
systémov, k obsahu alebo dátam súvisiacim s internetovou stránkou prepravnika.sk
alebo produktom/službou. Porušenie tohto ustanovenia vždy predstavuje podstatné
porušenie zmluvy a môže viesť okrem iného k tomu, že prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk ukončí poskytovanie produktu/služby s okamžitou platnosťou.
XVI.
Obmedzenie zodpovednosti, narušenie a výpadky
1. Aby mal používateľ nárok na náhradu podľa článku XVI. bod 2. týchto VOP , je povinný
oznámiť prevádzkovateľovi portálu Pre-Pravnika.sk všetky poruchy, výpadky a ďalšie
nedostatky produktu/služby čo najskôr, najneskôr do siedmich dní od ich výskytu.
Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk nenesie zodpovednosť za chyby
produktu/služby a poruchy spôsobené tým, že používateľ používa zariadenie, ktoré nie
je schválené, alebo za poruchy, ktoré sú spôsobené nedbalosťou (i) používateľa alebo
(ii) tretej osoby.
2. Za poruchy, výpadky a iné nedostatky, ktoré majú za následok, že produkt/službu nie
je možné použiť počas nepretržitej doby prekračujúcej 48 hodín, a za ktoré je
zodpovedný prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk podľa článku XVI. bod 1., majú
používatelia, ktorí o to požiadajú, nárok na pomerné zníženie predplatného. Ak
poruchy, výpadky a iné nedostatky, za ktoré je prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk
podľa článku XVI. bod 1. zodpovedný, majú za následok, že produkt/službu nemožno
použiť počas doby prekračujúcej (i) tri po sebe nasledujúce dni alebo (ii) celkom desať
dní počas ktoréhokoľvek kalendárneho mesiaca, môže používateľ ukončiť zmluvu so
spätným účinkom k dátumu poslednej platby („Dátum ukončenia“) a požadovať
vrátenie mesačného predplatného zaplateného za mesiac nasledujúci po Dátume
ukončenia. Vrátenie platieb bude vykonané pomocou platobnej metódy vybranej
používateľom pre platenie predplatného. V prípade pokračujúceho predplatného bude
suma náhrady podľa voľby prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk (i) odpočítaná od
budúcej platby predplatného alebo (ii) poskytnutá vo forme voucheru.
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3. Používatelia nemajú nárok na akúkoľvek náhradu za prerušenie, výpadky alebo iné
nedostatky produktu/služby, ktoré sú dôsledkom údržby. Prevádzkovateľ portálu PrePravnika.sk týmto oznamuje používateľom, že existujú tri typy údržby:
4. Mesačná plánovaná údržba: dochádza k nej v jednom dni v priebehu kalendárneho
mesiaca medzi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou rannou stredoeurópskeho štandardného
času („CEST“).
5. Neplánovaná údržba: môže k nej dôjsť medzi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou rannou
CEST, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.
6. Neodkladná údržba: k nej môže dôjsť kedykoľvek, ak sa vyskytne nepredvídaný
technický problém, ktorý bude podstatne ovplyvňovať dodávku produktu/služby. Ak
Neodkladná údržba trvá počas nepretržitej doby presahujúcej 24 hodín, zodpovednosť
prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk sa riadi článkom XVI. bod 2. týchto VOP, ak
nebola táto Neodkladná údržba vyvolaná okolnosťami mimo kontrolu prevádzkovateľa
portálu Pre-Pravnika.sk.
7. V priebehu všetkých troch typov údržby nie je produkt/služba dostupná.
XVII.
Povinnosť nahradiť škodu
1. Používateľ sa zaväzuje odškodniť prevádzkovateľa portálu Pre-Pravnika.sk, resp. zbaviť
ho zodpovednosti, jeho zamestnancov, za akékoľvek straty, výdavky alebo nároky
vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s porušením zmluvy, porušením príslušných
zákonov používateľom.
XVIII.
Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti prevádzkovateľa portálu Pre-Právnika.sk za
vzniknutú škodu
1. Zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľ portálu Pre-Právnika.sk nenesie
zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na
základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného
prevádzkovateľom portálu Pre-Právnika.sk a zakúpeného zákazníkom. Zákazník
zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne
informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu
poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných
podkladov k danému prípadu.

XIX.
Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám
osobné údaje zákazníka.
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2. Spoločnosť Igor Majan - WebGrafix.sk, s miestom podnikania: L. Novomeského
2662/9, 911 08 Trenčín, IČO: 47141492, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 330 - 20728 spracováva osobné údaje na
základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1
písm. a) Nariadenia 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 (ďalej len „Nariadenie“). Ide o údaje uvedené v objednávke produktu alebo
v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle
Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so
spracúvaním osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk zároveň spracováva osobné údaje okrem na
právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj
na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom na ich plnenie zo strany vydavateľstva
(napríklad doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b)
nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napríklad priamy marketing).
4. Zákazník súhlasí s tým, že prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk je oprávnený počas
trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením,
s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať,
spracúvať a používať za účelom:
•

použitia osobných údajov na automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom
ponuky tovarov a služieb prevádzkovateľom portálu Pre-Právnika.sk, informovania,
najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch prevádzkovateľa portálu PrePrávnika.sk, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.

5. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných
podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
6. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je
dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým
spôsobom, akým bol poskytnutý.
8. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje
spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne
platné všeobecne záväzné právne predpisy.

XX.
Záverečné ustanovenia
1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane
použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
2. Prevádzkovateľ portálu Pre-Pravnika.sk si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v
obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní
zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
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3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním
objednávky.
4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom
a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla prevádzkovateľa
portálu Pre-Pravnika.sk.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15.01.2022.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom
uzavretia zmluvy s prevádzkovateľom portálu Pre-Pravnika.sk.

V Trenčíne, dňa 01.01.2022

-------------------------------Igor Majan – WebGrafix.sk
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