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Cech podlahárov Slovenska (CPS), v snahe napomôcť členom a užívateľom, 
stanovuje nasledovné pravidlá pre vypracovanie odborného posudku 
k problémom na podlahách: 
 
1. Základné informácie: 

- členovia CPS vykonávajúci Odborný posudok nie sú súdni znalci (v zmysle 
právneho poriadku). Sú „len“ posudzovatelia, ktorí sa písomne vyjadrujú k danej 
problematike na základe svojich dlhoročných skúseností, a na základe 
najlepšieho vedomia a svedomia.  
- CPS nemá okrúhlu pečiatku súdneho znalca a do posudku sa nepíšu 
predpísané právne formulácie 
- nakoľko neexistuje na Ministerstve spravodlivosti zapísaný súdny znalec 
špeciálne zameraný na podlahy (sú len všeobecne na pozemné stavby), 
CPS prichádza s takouto pomocou širokej verejnosti užívateľov podláh. 
-  pre riešenie sporu veľakrát postačuje záväzný odborný posudok profesijnej 
organizácie, ktorá posudzuje fakty okolo správania materiálu a technické 
okolnosti montáže. 
- objednávateľ sa následne rozhodne, či mu takýto posudok postačuje na 
vyjednávanie s realizátorom či dodávateľom materiálu, alebo sa rozhodne riešiť 
spor súdnou cestou. Prílohou k súdnemu sporu môže byť aj takýto odborný 
posudok spolu s ďalšími relevantnými dôkazovými materiálmi. 
- CPS nestanovuje, kto nesie za daný stav zodpovednosť (právna formulácia), 
pretože nepozná a neskúma, ako sa jednotlivé strany dohadovali, ale vyjadruje 
sa k tomu, kde mohla nastať chyba, či v podklade, v priebehu montáže alebo je 
pravdepodobná vada materiálu... 
- ak sa objednávateľ stotožní so záverom posudku, je odporúčané pred súdnym 
konaním zaobstarať si dôkazový materiál prevedený podľa príslušných 
technických noriem a certifikovanými meracími prístrojmi. 

2. Žiadateľ o vypracovanie posudku požiada písomne sekretariát CPS, pričom 
žiadosť musí obsahovať stručný popis problému a miesto realizácie. 

3. Ak žiadateľom nie je Montážna firma, z dôvodu nestrannosti posudku 
Montážna firma sa na žiadosti neuvádza. 

4. Vrchný cechmajster /Tajomník stanoví 2 člennú komisiu obhliadateľov  
(ďalej len „komisia“) z radov riadnych členov, alebo gestorov na základe 
odbornosti a regionálnej príslušnosti. Pokiaľ to situácia umožňuje, meno 
Montážnej firmy pri menovaní im neuvádza. 

5. Členovia komisie sa oboznámia s príslušným problémom a vypracujú k 
nemu odborné stanovisko v lehote do 10 dní odo dňa ich vymenovania do 
komisie. 

6. Členom komisie patrí náhrada cestovného a náhrada za stratu času podľa 
platných predpisov, alebo podľa dohody. 

7. Vyúčtovanie predložia členovia komisie spolu s odborným posudkom na 
sekretariát CPS. 

 

http://www.cechpodlahárov.sk/
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8. Pred obhliadkou žiadateľ zaplatí zálohu vo výške 50.- € na základe 

Zálohovej faktúry, ktorú vystaví sekretariát. Vyúčtovaciu  faktúru obdrží 
žiadateľ po uzavretí predmetnej záležitosti, v ktorej sa doúčtuje aj prípadné 
navýšenie výdavkov komisie (cestovné plus prípadné iné, upravené podľa 
bodu 9. a 10. tejto Smernice, a to na základe dohody so žiadateľom). 

9. Základný manipulačný poplatok na vypracovanie Odborného posudku je 
67.-€ a cestovné náklady pri jednej obhliadke 34.- €, spolu teda suma 101.-€ 
(CPS nie je platcom DPH). 

10. Táto suma sa navyšuje, ak obhliadka na posudok si vyžaduje: 
- viac dní, cestovné náklady sú 34.-€ na každý deň obhliadky. 
- rozobratie podlahy, zabezpečí si to žiadateľ sám v dohodnutom termíne 
s členmi komisie. V prípade rozoberania podlahy externým pracovníkom 
zabezpečeným zo strany CPS (mimo členov komisie), účtuje sa poplatok 
50.- €. 
- externé laboratórne meranie, či inú expertízu mimo možností jeho 
vykonania členmi komisie, žiadateľ si to objedná sám na svoje náklady. 

11. CPS prispeje svojim členom – ak žiadateľom podľa bodu 1. je Člen CPS  - 
sumou vo výške 50 % z manipulačného poplatku, pokiaľ to finančný stav 
dovolí. 

12.  Po vypracovaní Odborného posudku pošle sekretariát žiadateľovi návrh 
textu (bez odkazov na CPS) elektronicky spolu s vyúčtovacou faktúrou. Po 
uhradení tejto faktúry zašle sekretariát žiadateľovi odborný posudok, 
podpísaný vrchným cechmajstrom a aspoň jedným členom odbornej komisie 
elektronicky (.pdf) a originál posudku a vyúčtovacej Faktúry poštou. 

13. CPS môže vydať posudok na ten istý projekt aj inej zainteresovanej strane 
na projekte (investor, generálny dodávateľ, stavebná firma, montážna firma), 
na základe inej obdržanej žiadosti, pričom ak predmet posudku v novej 
žiadosti je ten istý, zaslaný 2.posudok bude ten istý.  

14. Poplatok za takýto 2. posudok je vo výške manipulačného poplatku. V 
prípade doplňujúcich údajov v novej žiadosti, pôvodný posudok môže byť 
doplnený.  Ak sa v súvislosti s doplňujúcim posudkom vyskytli nové výdavky 
(opätovné cestovné plus prípadné iné, na základe dohody so žiadateľom), 
uvedie sa to vo vyúčtovacej faktúre.  

 

 
           

V Nitre dňa 18.10.2018   
 
       -------------------------------------------------- 
                                                                                           Jozef Mokrý 
                                                                                      vrchný cechmajster 
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