ROKOVACÍ PORIADOK
stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej arbitráže
CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na ulici Horná č. 37,
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 747 032, zapísané do registra
záujmových združení právnických osôb, vedeným Okresným úradom Banská Bystrica –
odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie
právnických osôb“), ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej
arbitráže (ďalej len „SRS“) vydáva podľa § 12 ods. 2 a § 14 zákona č. 244/2002 Z. z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom
konaní“) dňa 30.06.2015 tento rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu Centrum
civilnej arbitráže (ďalej len „Rokovací poriadok“):
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet Rokovacieho poriadku
1. Rokovací poriadok upravuje najmä:
a) postup konania pred SRS,
b) pravidlá o trovách rozhodcovského konania pred SRS,
c) pravidlá zmierovacieho konania.
2. Ak sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve alebo v rozhodcovskej doložke k zmluve
(ďalej len „rozhodcovská zmluva“) dohodli, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi
nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa
rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred SRS, na rozhodcovské konanie sa použijú
predpisy SRS v znení účinnom v čase začatia konania, najmä Rokovací poriadok a Štatút
SRS; výnimky sú možné na základe prechodných ustanovení predpisov SRS.
3. Tento Rokovací poriadok a v ňom obsiahnuté pravidlá sa podľa ust. § 3 ods. 3 zákona
o rozhodcovskom konaní považujú za dohodu zmluvných strán.
Druhá časť
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
Všeobecné ustanovenia
Čl. 2
Základné zásady rozhodcovského konania pred SRS
1.

2.
3.

Účastníci rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie.
Každému účastníkovi rozhodcovského konania sa poskytne rovnaká možnosť na
uplatnenie jeho práv a na ich ochranu.
Účastníci rozhodcovského konania sú povinní spolupracovať so SRS pri riešení sporu.
Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli v rozhodcovskej zmluve inak, prípadne sa
dohodli inak ale nepredložili túto dohodu SRS najneskôr do začatia rozhodcovského
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4.

5.

konania, rozhodcovské konanie vedené pred SRS bude prebiehať ako písomné konanie.
Ak rozhodcovské konanie prebieha formou písomného konania, môže rozhodca
nariadiť ústne pojednávanie na základe vlastného uváženia, ak považuje písomnosti
predložené v priebehu tohto konania za nedostačujúce pre rozhodovanie vo veci
samej. Použitie ust. § 26 ods. 1 druhá veta zákona o rozhodcovskom konaní je
v rozhodcovskom konaní pred SRS vylúčené.
Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli v rozhodcovskej zmluve inak, prípadne sa
dohodli inak a nepredložili túto dohodu SRS najneskôr do začatia rozhodcovského
konania, je ústne pojednávanie neverejné. Iné osoby ako účastníci rozhodcovského
konania sa ústneho pojednávania môžu zúčastniť iba so súhlasom SRS a všetkých
účastníkov rozhodcovského konania. Súhlas účastníkov rozhodcovského konania sa
nevyžaduje v prípade, ak sa dotknuté osoby majú na ústnom pojednávaní zúčastniť ako
svedkovia, znalci, tlmočníci či predstavitelia SRS.
V rozhodcovskom konaní vec v prvom stupni prejedná a rozhodne jediný rozhodca,
alebo v prípade, že sa tak zmluvné strany výslovne dohodli v rozhodcovskej zmluve,
prípadne sa tak dohodli a predložili túto dohodu SRS najneskôr do začiatku
rozhodcovského konania, vec prejedná a rozhodne trojčlenný senát (ďalej len „senát“).
V druhom stupni (preskúmanie rozhodcovského rozsudku) vec za podmienok určených
Rokovacím poriadkom prejedná a rozhodne senát, ibaže sa zmluvné strany výslovne
dohodli v rozhodcovskej zmluve, že vec prejedná a rozhodne jediný rozhodca, prípadne
sa tak dohodli a predložili túto dohodu SRS najneskôr do začatia rozhodcovského
konania, že vec prejedná a rozhodne jediný rozhodca. V mimoriadne obtiažnych
prípadoch môže predseda SRS podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že vec prejedná
a rozhodne senát a to aj vtedy, ak sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve alebo
inak dohodli, že vec má prejednať a rozhodnúť jeden rozhodca.
Čl. 3
Sídlo SRS a miesto rozhodcovského konania
Sídlom SRS a miestom rozhodcovského konania je Banská Bystrica. Tým nie je dotknuté
oprávnenie SRS uskutočniť jednotlivé úkony rozhodcovského konania (napr. vypočutie
svedkov, znalcov alebo účastníkov rozhodcovského konania, preskúmanie dôkazov,
majetku alebo listín alebo miestnu ohliadku), prípadne ústne pojednávanie, ak je
rozhodcovské konanie vedené formou ústneho pojednávania, z dôvodu vhodnosti
a účelnosti na akomkoľvek inom mieste.
Čl. 4
Jazyk rozhodcovského konania

1. Rozhodcovské konanie pred SRS sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.
2. V prípade, že účastník rozhodcovského konania pred SRS vyhlási, že nerozumie
slovenskému jazyku, príp. že nehovorí slovenským jazykom, SRS na jeho žiadosť, na jeho
účet a po zložení primeraného preddavku zabezpečí tlmočenie a preklad listiny
tlmočníkom resp. prekladateľom, prípadne takému účastníkovi rozhodcovského
konania umožní, aby si tlmočenie a preklad listiny do iného jazyka tlmočníkom resp.
prekladateľom zabezpečil sám.
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3. Na účely Rokovacieho poriadku sa tlmočníkom resp. prekladateľom rozumie osoba
zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Čl. 5
Doručovanie písomností
1. SRS doručuje písomnosti sám alebo prostredníctvom poštového prepravcu.
2. Žaloby, žalobné odpovede, predvolania a rozhodcovské rozhodnutia SRS zasiela
zásadne doporučeným listom do vlastných rúk s potvrdením o doručení.
3. Ostatné písomnosti posielané SRS sa môžu zasielať doporučeným alebo obyčajným
listom a oznámenia aj elektronickými prostriedkami alebo telefaxom.
4. Ktorákoľvek z písomností uvedených v bode 2. a 3. tohto (5.) článku Rokovacieho
poriadku sa môže doručiť osobne.
5. SRS doručuje písomnosti podľa bodu 2. článku 5 tohto Rokovacieho poriadku na adresu
sídla alebo miesta podnikania zapísaného v registri, v ktorom je účastník
rozhodcovského konania registrovaný, alebo na adresu jeho trvalého pobytu, alebo
iného pobytu, ktorá (adresa) je uvedená v žalobe alebo žalobnej odpovedi, alebo je
oznámená SRS ako adresa na doručovanie písomností.
6. Ak nemožno doručiť písomnosť adresátovi na žiadnu z adries podľa čl. 5 bod 5
Rokovacieho poriadku, z dôvodu, že adresát odoprel prevzatie písomnosti alebo si
písomnosť napriek oznámeniu poštového úradu neprevzal v odbernej lehote, považujú
sa písomnosti za doručené, ak boli zaslané na takú adresu doporučenou zásielkou do
vlastných rúk s potvrdením o doručení alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje overiť
snahu o doručenie písomnosti. Za deň doručenia sa potom považuje deň vrátenia
neprevzatej písomnosti SRS. V prípade doručovania elektronickými prostriedkami alebo
telefaxom sa písomnosť považuje za doručenú dňom odoslania kanceláriou SRS.
7. Účastníka rozhodcovského konania, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, kancelária SRS vyzve, aby si ustanovil
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky.
8. Účastník rozhodcovského konania, ktorý si nezvolil zástupcu podľa bodu 3. článku 6.
Rokovacieho poriadku, môže písomne splnomocniť osobu na preberanie zásielok, ktorá
bude oprávnená preberať zásielky za účastníka rozhodcovského konania, v takomto
prípade bude SRS zasielať všetky písomnosti len tejto písomne splnomocnenej osobe.
9. V prípade, ak si účastník rozhodcovského konania zvolil podľa bodu 3. článku 6.
Rokovacieho poriadku zástupcu pre celé rozhodcovské konanie, všetky písomnosti
určené účastníkovi rozhodcovského konania sa doručujú len tomuto zástupcovi.
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Čl. 6
Účastníci rozhodcovského konania
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Začatím rozhodcovského konania sa zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy stávajú
účastníkmi rozhodcovského konania. Účastníkom rozhodcovského konania je žalobca
a žalovaný.
Žalobcom je zmluvná strana, ktorá podáva žalobu. Žalovaný je zmluvná strana, proti
ktorej žaloba smeruje.
Účastník rozhodcovského konania sa môže dať v konaní pred SRS zastupovať
zástupcom, ktorého si zvolí a ktorému za týmto účelom udelí písomné plnomocenstvo;
právne účinky plnomocenstva voči SRS však nastávajú až jeho doručením SRS. V tej
istej veci môže mať súčasne len jedného zvoleného zástupcu. V prípade, ak sa účastník
rozhodcovského konania zúčastní ústneho pojednávania osobne, bez prítomnosti
svojho zvoleného zástupcu, je možné v takomto konaní pokračovať.
Ak je žalobcov alebo žalovaných v jednej veci niekoľko, koná každý z nich sám za seba.
Ak však ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozhodnutie musí vzťahovať
na všetkých účastníkov rozhodcovského konania, ktorí vystupujú na jednej strane,
platia úkony jedného z nich aj pre ostatných. Na zmenu žaloby, vzájomnej žaloby, na
ich späťvzatie a na uzavretie zmieru je v tomto prípade potrebný súhlas všetkých
účastníkov rozhodcovského konania, ktorí vystupujú na jednej strane.
Okrem účastníkov rozhodcovského konania sa môže konania zúčastniť ako vedľajší
účastník ten, kto má právny záujem na výsledku rozhodcovského konania. O
prípustnosti vedľajšieho účastníka rozhoduje ustanovený rozhodca resp. predseda
senátu len na základe návrhu jedného z účastníkov rozhodcovského konania, ktorého
má vedľajší účastník v konaní podporovať. Pokiaľ rozhodca resp. predseda senátu ešte
nebol ustanovený, o prípustnosti vedľajšieho účastníka rozhoduje predseda SRS.
Rozhodnutie o prípustnosti alebo neprípustnosti vedľajšieho účastníka nie je
preskúmateľné.
V konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník rozhodcovského
konania. Koná však sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka
rozhodcovského konania, ktorého v rozhodcovskom konaní podporuje, rozhodca resp.
predseda senátu ich posúdi po zvážení všetkých okolností. K úkonom vedľajšieho
účastníka môžu rozhodcovia prihliadnuť, aj keď odporujú úkonom účastníka
rozhodcovského konania.
Tretia časť
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
Čl. 7
Začatie rozhodcovského konania

1.
2.
3.

Rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia žaloby SRS.
Podmienkou prejednania žaloby je zaplatenie poplatku za rozhodcovské konanie podľa
Sadzobníka poplatkov.
Podanie žaloby na SRS má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na
všeobecný súd.
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4.

5.

Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde
alebo pred iným rozhodcovským súdom, okrem prípadov ustanovených všeobecným
predpisom o konaní pred súdmi.
Kancelária SRS vedie evidenciu prijatých návrhov na začatie konania, pričom je povinná
na každej prijatej žalobe vyznačiť deň jej doručenia.
Čl. 8
Náležitosti žaloby

1.

V žalobe musí byť uvedené:
a) identifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania, príp. aj ich zástupcov,
b) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
c) označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
d) označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
e) návrh rozhodnutia vo veci samej,
f) podpis žalobcu alebo jeho zástupcu,
g) mená a priezviská zvoleného rozhodcu alebo rozhodcov, ak sa účastníci
rozhodcovského konania na osobe rozhodcu alebo rozhodcov v rozhodcovskej
zmluve dohodli.
2. Žalobca k žalobe priloží:
a) osvedčenú fotokópiu rozhodcovskej zmluvy,
b) fotokópie dôkazov preukazujúcich skutkové a právne okolnosti, o ktoré opiera
žalobca svoje žalobné nároky.
3. Žalobca je povinný doručiť do sídla SRS potrebný počet rovnopisov žaloby a všetkých jej
príloh, potrebným počtom sa pritom rozumie jeden pre každého účastníka
rozhodcovského konania okrem žalobcu, jeden pre rozhodcu, prípadne tri pre senát, ak
má vec podľa dohody zmluvných strán prípadne Rokovacieho poriadku prejednať
a rozhodnúť senát a jeden pre kanceláriu SRS. V prípade, že žalobca nedoručí do sídla
SRS potrebný počet rovnopisov žaloby a všetkých jej príloh podľa predchádzajúcej vety,
kancelária SRS odstráni tento nedostatok žaloby na náklady žalobcu.
4. Ustanovenie bodu 5. tohto (8.) článku Rokovacieho poriadku platí primerane aj pre
ďalšie úkony účastníkov rozhodcovského konania adresované SRS, ak sa podľa
Rokovacieho poriadku alebo podľa ich povahy doručujú ostatným účastníkom
rozhodcovského konania.
Čl. 9
Vady žaloby
1. Ak žaloba bola podaná tak, že sa neprihliadlo na požiadavky uvedené v čl. 8
Rokovacieho poriadku, kancelária SRS vyzve žalobcu, aby nesprávnu, neúplnú alebo
nezrozumiteľnú žalobu doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí a ktorá nemôže byť
kratšia ako 15 dní odo dňa, keď bola výzva žalobcovi doručená. SRS do odstránenia vád
žalobu neprejedná.
2. Ak žalobca v určenej lehote vady žaloby neodstráni a ak to povaha chýb žaloby
pripúšťa, bude sa v konaní pokračovať a žaloba bude prejednaná; inak SRS konanie
zastaví.
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3. Nedostatok predloženia rozhodcovskej zmluvy alebo preukázania rozhodcovskej
doložky môžu zhodne účastníci rozhodcovského konania nahradiť ústnym vyhlásením
do zápisnice spísanej kanceláriou SRS. Nedostatok predloženia rozhodcovskej zmluvy
alebo preukázania rozhodcovskej doložky je zcelený v rozsahu predmetu podanej
žaloby aj vtedy, ak je existencia rozhodcovskej zmluvy prípadne rozhodcovkej doložky
tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej odpovedi doručenej rozhodcovskému SRS
existenciu rozhodcovskej zmluvy prípadne rozhodcovkej doložky nenamietne.
Čl. 10
Odpoveď na žalobu
1. Ak žaloba spĺňa predpísané náležitosti uvedené v čl. 8 Rokovacieho poriadku, alebo ide
o prípad podľa čl. 9 bod 2. a 3. tohto Rokovacieho poriadku, kancelária SRS upovedomí
o podaní žaloby žalovaného a zašle mu rovnopis žaloby s prílohami.
2. Súčasne kancelária SRS vyzve žalovaného, aby v lehote desiatich dní odo dňa doručenia
rovnopisu žaloby predložil SRS odpoveď na žalobu, v ktorej, v prípade, že uplatnený
nárok v celom rozsahu neuzná, uvedie rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu,
pripojí listiny, na ktoré sa odvoláva, a označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
Kancelária SRS bezodkladne zabezpečí doručenie žalobnej odpovede ostatným
účastníkom rozhodcovského konania.
3. Ak sa žalovaný v stanovenej lehote k žalobe nevyjadrí, SRS pokračuje v konaní bez
toho, aby bol tento nedostatok považovaný za uznanie tvrdení žalobcu, pričom sa
prihliadne na dôkazy navrhnuté žalobcom.
Čl. 11
Zmena a doplnenie žaloby a odpovede na žalobu
Žaloba ako aj odpoveď na žalobu môžu byť doplnené replikou navrhovateľa a duplikou
žalovaného alebo inak doplnené či zmenené, pokiaľ rozhodca nerozhodne, že
vzhľadom na už preukázané skutočnosti ďalšie vyjadrenia alebo dokazovanie nie sú
potrebné. Lehotu na podanie repliky, dupliky či iné doplnenie žaloby alebo vyjadrení
určí rozhodca resp. predseda senátu.
Čl. 12
Vzájomná žaloba
1. Žalovaný môže počas rozhodcovského konania uplatniť svoje práva proti žalobcovi i
vzájomnou žalobou doručenou SRS najneskôr do začatia ústneho pojednávania vo veci
samej a ak nebolo nariadené ústne pojednávanie, do skončenia písomného
pojednávania. Na neskôr vznesené nároky žalovaného voči žalobcovi sa v
rozhodcovskom konaní neprihliada. Na vzájomnú žalobu sa primerane použijú
ustanovenia o žalobe a jej zmene.
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Čl. 13
Ustanovenie senátu a jediného rozhodcu
1. Zmluvné strany sa v rozhodcovskej zmluve môžu dohodnúť na osobe rozhodcu
(rozhodcov) zapísaných do Zoznamu rozhodcov SRS alebo na postupe jeho (ich)
dodatočného ustanovenia.
2. Ak sa zmluvné strany nedohodli na osobe rozhodcu, ani na postupe jeho dodatočného
ustanovenia, rozhodcu ustanoví predseda SRS zo Zoznamu rozhodcov SRS.
3. Ak v spore má podľa dohody zmluvných strán v prvom stupni rozhodnúť trojčlenný
senát a zmluvné strany sa v rozhodcovskej zmluve nedohodli na osobách rozhodcov
(členov senátu) ani na spôsobe ich dodatočného ustanovenia, každý z účastníkov
rozhodcovského konania ustanoví jedného rozhodcu zapísaného do Zoznamu
rozhodcov SRS a takto ustanovení rozhodcovia následne ustanovia tretieho rozhodcu
ako predsedu senátu. Ak zmluvná strana neustanoví rozhodcu do 15 dní od požiadania
druhej zmluvnej strany alebo ak dvaja ustanovení rozhodcovia neustanovia predsedu
senátu do 30 dní od ich ustanovenia, rozhodcu resp. predsedu senátu ustanoví
predseda SRS zo Zoznamu rozhodcov SRS.
4. Ak rozhodca zomrel, svojej funkcie sa počas konania vzdal alebo jeho funkcia zanikla
z iného dôvodu alebo nemôže vykonávať funkciu rozhodcu pre zaujatosť, zmluvná
strana, ktorá rozhodcu ustanovila, má právo v lehote sedem (7) dní, od kedy sa o tejto
skutočnosti dozvedela, ustanoviť nového rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov SRS. Ak sa
tak nestane alebo ak pôvodného rozhodcu ustanovili iní rozhodcovia alebo ak
pôvodného rozhodcu ustanovil predseda SRS, ustanoví nového rozhodcu predseda SRS
zo Zoznamu rozhodcov SRS.
5. Kým nie je ustanovený rozhodca, je predseda SRS oprávnený vykonať všetky procesné
úkony, pokiaľ nie sú zverené kancelárii SRS.
6. Pokiaľ sa Rokovacom poriadku používa pojem rozhodca, rozumie sa tým podľa
okolností prípadu aj senát.
Čl. 14
Námietky proti rozhodcovi, znalcovi, tlmočníkovi
1.

2.

3.

4.
5.

Účastníci rozhodcovského konania môžu namietať zaujatosť rozhodcu, ktorého
ustanovili len z dôvodov, o ktorých sa dozvedeli po jeho ustanovení do funkcie
rozhodcu, inak nebude SRS na námietku účastníka rozhodcovského konania proti
rozhodcovi prihliadať.
Účastník rozhodcovského konania je povinný uplatniť odôvodnenú námietku proti
rozhodcovi písomne, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o dôvodoch na
uplatnenie tejto námietky. Na oneskorene podanú námietku nebude SRS prihliadať.
Pri rozhodovaní o podanej námietke proti rozhodcovi rozhoduje predseda SRS tak, aby
objektívne zistil skutkový stav a rozhodol o tejto námietke bez zbytočných prieťahov a
aby nedochádzalo k predlžovaniu rozhodcovského konania, a to do 30 dní od podania
námietky. O námietke podanej voči predsedovi SRS vždy rozhoduje predsedníctvo SRS.
Rozhodcovský súd môže počas rozhodovania o námietke pokračovať v rozhodcovskom
konaní a vydať rozhodcovský rozsudok.
Ak sa námietke voči rozhodcovi nevyhovelo alebo sa o nej nerozhodlo v lehote podľa
bodu 3 tohto (14.) článku Rokovacieho poriadku, môže namietajúca strana v lehote 30
dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí námietky alebo po uplynutí lehoty na
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6.

rozhodnutie o námietke požiadať, aby o námietke rozhodol súd. Proti rozhodnutiu
súdu o zamietnutí námietky proti rozhodcovi nie je prípustný opravný prostriedok.
Rozhodcovský súd môže počas rozhodovania o námietke pokračovať v rozhodcovskom
konaní a vydať rozhodcovský rozsudok.
Na námietku proti znalcovi a tlmočníkovi sa primerane použijú ustanovenia tohto (14.)
článku Rokovacieho poriadku.
Čl. 15
Rozhodovanie o právomoci

1.

2.

3.

4.

5.

O tom, či je daná právomoc SRS na rozhodnutie sporu, rozhoduje rozhodca, ktorý bol
v súlade s týmto Rokovacím poriadkom na prejednanie a rozhodnutie sporu určený
účastníkmi rozhodcovského konania resp. predsedom SRS postupom podľa čl. 13 tohto
Rokovacieho poriadku.
Nedostatok právomoci SRS, vrátane námietky neplatnosti alebo neexistencie
rozhodcovskej zmluvy, môže namietať účastník rozhodcovského konania najneskôr pri
prvom úkone vo veci samej. Námietku neplatnosti rozhodcovskej zmluvy spočívajúcu v
tom, že o veci nemožno rozhodovať v rozhodcovskom konaní a námietku, že vo veci
má byť rozhodované v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní možno uplatniť až do
skončenia ústneho pojednávania, pri písomnom konaní až do vydania rozhodcovského
rozsudku, a to najneskôr vtedy, keď sa účastník rozhodcovského konania počas
rozhodcovského konania dozvie, že sporná otázka prekračuje právomoc SRS. Konanie
na súde alebo inom orgáne, ktorého predmetom je posúdenie platnosti rozhodcovskej
zmluvy, nebráni posúdeniu tej istej otázky SRS v rozhodcovskom konaní o nároku alebo
inej veci uplatnených na základe takejto zmluvy.
Rozhodca resp. predseda senátu môže pripustiť oneskorené uplatnenie námietky
nedostatku právomoci, ak omeškanie účastníka rozhodcovského konania pri uplatnení
tejto námietky je spôsobené príčinou, ktorú považuje za dostatočnú.
V prípade, že rozhodca resp. predseda senátu rozhodne, že SRS má právomoc
rozhodovať, rozhodne o námietke podľa odseku 2 rozhodcovským uznesením alebo v
rozhodcovskom rozsudku. Ak rozhodca resp. predseda senátu rozhodne
rozhodcovským uznesením o tom, že má právomoc rozhodovať, účastník
rozhodcovského konania, ktorý námietku podal, môže do 30 dní po doručení
predbežného rozhodnutia podať návrh na príslušný súd, aby o námietke rozhodol.
Proti rozhodnutiu súdu o námietke nie je prípustný opravný prostriedok. SRS môže
počas rozhodovania o námietke pokračovať v rozhodcovskom konaní a vydať
rozhodcovský rozsudok.
Ak rozhodca resp. predseda senátu zistí, že vo veci má byť rozhodované podľa zákona
č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, rozhodcovské konanie zastaví.
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Štvrtá časť
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
Vedenie rozhodcovského konania
Čl. 16
Príprava prejednania sporu
1.

2.

SRS v spolupráci s účastníkmi rozhodcovského konania pripraví konanie tak, aby sa čo
najskôr zistil skutkový stav a sporná vec mohla byť bez zbytočných prieťahov
rozhodnutá.
V rámci prípravy konania rozhodca, predseda senátu resp. kancelária SRS preskúma, či
sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci a urobí opatrenia na odstránenie
prípadných nedostatkov.
Čl. 17
Predbežné opatrenie

1.

2.

3.

4.

Rozhodca resp. predseda senátu môže na návrh účastníka rozhodcovského konania
uznesením nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené
pomery účastníkov rozhodcovského konania, ak je obava, že by výkon rozhodcovského
rozhodnutia bol ohrozený, alebo ak je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné
vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami. Predseda SRS môže nariadiť predbežné
opatrenie aj pred ustanovením rozhodcu, ktorý vec prejedná a rozhodne.
Rozhodca resp. predseda senátu môže uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť
zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady ujmy, ktorá by vznikla predbežným
opatrením. Ak navrhovateľ v lehote určenej rozhodcovským súdom nezloží zábezpeku
alebo nezloží preddavok, Rozhodca resp. predseda senátu návrh na nariadenie
predbežného opatrenia odmietne.
Nariadiť predbežné opatrenie možno vtedy, ak bol návrh na jeho vydanie doručený
druhému účastníkovi rozhodcovského konania a bola mu poskytnutá primeraná lehota
na vyjadrenie k návrhu. Predbežné opatrenie nariadené rozhodcovským súdom je
exekučným titulom podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).
Na návrh účastníka rozhodcovského konania môže SRS nariadiť predbežné opatrenie aj
bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania. Návrh na nariadenie
predbežného opatrenia doručí rozhodcovský súd druhému účastníkovi až spolu s
uznesením, ktorým sa o návrhu rozhodlo. Také predbežné opatrenie nie je exekučným
titulom podľa Exekučného poriadku. Druhý účastník rozhodcovského konania môže
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia SRS o nariadení predbežného
opatrenia námietky, ktoré nemajú odkladný účinok, ak SRS nerozhodne inak. SRS
najneskôr v lehote 30 dní od podania námietok rozhodne, či predbežné opatrenie
zruší, zmení alebo potvrdí; pre obsadenie SRS na účely rozhodnutia o námietkach sa
primerane použije čl. 26 bod 1. tohto Rokovacieho poriadku. Ak bolo predbežné
opatrenie nariadené pred ustanovením rozhodcu, o námietkach rozhodne rozhodca po
svojom ustanovení podľa čl. 13 tohto Rokovacieho poriadku v lehote 30 dní od
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5.

6.

7.
8.

9.

ustanovenia. Uznesenie o potvrdení alebo zmene predbežného opatrenia sa považuje
za uznesenie o nariadení predbežného opatrenia podľa bodu 3. tohto (17) čl.
Rokovacieho poriadku.
Predbežným opatrením možno účastníkovi rozhodcovského konania nariadiť najmä to,
aby
a)
zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b)
nenakladal s určitými vecami alebo právami,
c)
niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal, alebo
d)
zabezpečil dôkazný prostriedok.
Predbežé opatrenie zanikne, ak
a) sa návrhu vo veci samej nevyhovelo,
b) sa návrhu vo veci samej vyhovelo a uplynulo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o
veci alebo
c) uplynul určený čas, dokedy malo trvať.
Predbežné opatrenie rozhodca na návrh účastníka rozhodcovského konania zruší, ak
pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
Ak predbežné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené z iného dôvodu než preto, že sa
návrhu vo veci samej vyhovelo, právo navrhovateľa bolo uspokojené alebo pominuli
dôvody, pre ktoré bolo nariadené, je navrhovateľ povinný nahradiť ujmu druhému
účastníkovi rozhodcovského konania, ktorá mu predbežným opatrením vznikla. Ak sa
účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, má rozhodcovský súd právomoc
rozhodnúť aj o nároku na náhradu ujmy podľa predchádzajúcej vety.
Účastník rozhodcovského konania sa môže žalobou podanou na príslušnom súde
domáhať zrušenia rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia
podľa ust. § 22d zákona o rozhodcovskom konaní.
Čl. 18
Ústne pojednávanie a písomné konanie

1.

2.

3.

V prípade, ak bude rozhodcovské konanie vykonávané formou ústneho pojednávania a
toto ústne pojednávanie bude dostatočne pripravené, kancelária SRS zašle najneskôr
10 pracovných dní pred dňom pojednávania účastníkom rozhodcovského konania
písomné predvolanie na pojednávanie, v ktorom im oznámi čas a miesto konania
pojednávania. Ak sa toto oznámenie doručuje účastníkovi rozhodcovského konania do
cudziny, kancelária SRS ho doručí najneskôr 30 pracovných dní pred dňom
pojednávania.
Všetky listiny alebo iné informácie predložené SRS jedným účastníkom rozhodcovského
konania musí kancelária SRS bez zbytočného odkladu doručiť alebo oznámiť všetkým
účastníkom rozhodcovského konania, rovnako ako aj obsah znaleckého posudku alebo
listiny, o ktoré sa rozhodca môže opierať pri svojom rozhodovaní.
Ak sa účastník rozhodcovského konania, ktorý bol riadne a včas upovedomený o čase a
mieste ústneho pojednávania, nedostaví na toto ústne pojednávanie a nepožiada SRS o
odročenie pojednávania z dôvodov hodných osobitného zreteľa, alebo ak rozhodca
resp. predseda senátu tejto žiadosti o odročenie pojednávania nevyhovie, SRS môže
pokračovať v rozhodcovskom konaní aj bez prítomnosti tohto účastníka
rozhodcovského konania a vydať rozhodcovský rozsudok na základe dôkazov, ktoré mu
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4.
5.

6.

7.

boli predložené. Rovnako môže postupovať aj v prípade, ak účastník rozhodcovského
konania nepredložil požadované listiny alebo predmety.
Každý z účastníkov rozhodcovského konania môže vyhlásiť, že súhlasí s tým, aby sa
ústne pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti.
Ústne pojednávanie sa môže podľa potreby odročiť na návrh účastníka
rozhodcovského konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo z podnetu
rozhodcu.
Ak účastníci rozhodcovského konania nemohli včas a riadne vykonať úkon, na ktorý sú
v zmysle Rokovacieho poriadku povinní, rozhodca resp. predseda senátu im môže
umožniť vykonať tento úkon dodatočne, pričom prihliada na charakter príčiny, ktorá im
znemožnila včas a riadne vykonať úkon a prihliada na zásadu hospodárnosti a rýchlosti
v rozhodcovskom konaní.
Námietky proti procesným vadám spočívajúcim v porušení ustanovení zákona
o rozhodcovskom konaní, od ktorých je možné odchýliť sa dohodou, alebo ustanovení
dohody účastníkov rozhodcovského konania možno uplatniť bez zbytočného odkladu
po tom, ako sa namietajúci účastník rozhodcovského konania o takom porušení
dozvedel, najneskôr však do vyhlásenia rozhodcovského rozsudku.
Čl. 19
Zápisnica

1. O úkonoch, pri ktorých SRS koná s účastníkmi rozhodcovského konania, sa spisuje
zápisnica. V zápisnici sa najmä označí prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opíše sa
priebeh úkonov a uvedie sa obsah prednesov a výroky rozhodnutia.
2. Zápisnicu podpisuje rozhodca resp. predseda senátu a zapisovateľ, ktorý zápisnicu
spísal; ak predseda senátu nemôže zápisnicu podpísať, podpíše ju za neho iný člen
senátu. Ak bol uzavretý zmier, podpisujú zápisnicu aj prítomní účastníci rozhodcovského
konania. Zápisnicu o hlasovaní podpisujú všetci členovia senátu a zapisovateľ. Ak
niektorý člen senátu odmietne zápisnicu o hlasovaní podpísať alebo ju nepodpíše
z iného dôvodu, uvedie sa to v zápisnici spolu s dôvodom, pre ktorý rozhodca zápisnicu
nepodpísal.
3. Rozhodca resp. predseda senátu opraví v zápisnici chyby v písaní a iné zrejmé
nesprávnosti. Rozhodca resp. predseda senátu rozhoduje aj o návrhoch na doplnenie
zápisnice a o námietkach proti jej zneniu. Každá námietka účastníka rozhodcovského
konania proti zneniu zápisnice, vedeniu konania alebo správaniu účastníkov
rozhodcovského konania, ktorej rozhodca resp. predseda senátu nevyhovel, musí byť v
zápisnici uvedená.
Čl. 20
Dokazovanie
1.

2.

SRS vykonáva len dôkazy navrhnuté účastníkmi rozhodcovského konania. Ak to
považuje za potrebné, rozhodca si od účastníkov rozhodcovského konania
môže vyžiadať písomné stanovisko a dôkazy k skutkovo a právne rozhodujúcim
okolnostiam sporu
Rozhodca rozhodne na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na prínos
jednotlivých dôkazov k objasneniu sporu, o výbere navrhnutých dôkazov a o spôsobe
ich vykonania.
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3.
4.

5.

6.

Účastníci rozhodcovského konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich
tvrdení.
Rozhodca si môže podľa svojho uváženia vyžiadať predloženie dôkazov tretími
osobami. Vypočuť svedkov a znalcov môže rozhodca len vtedy, ak sa mu dobrovoľne
podrobia. Ak sú svedkovia alebo znalci povinní zachovať štátne, obchodné alebo
služobné tajomstvo alebo štátom uloženú povinnosť mlčanlivosti, možno ich vypočúvať
o predmete tajomstva či mlčanlivosti, len ak boli v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými predpismi tejto povinnosti zbavení.
Ak rozhodca nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, a považuje to za nevyhnutné
pre objasnenie skutkového stavu, požiada o vykonanie dôkazu všeobecný súd.
Rozhodca resp. predseda senátu uloží účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý
dôkaz navrhol, aby na dožiadanom súde zložil preddavok na úhradu trov dožiadania.
Trovy dožiadania v sume určenej dožiadaným súdom sú súčasťou trov rozhodcovského
konania. V prípade, že účastník rozhodcovského konania preddavok na úhradu trov
dožiadania nezloží, ním navrhnutý dôkaz sa nevykoná.
Rozhodca hodnotí dôkazy nestranne, podľa vlastného uváženia a prihliada pritom na
všetko, čo bolo v rozhodcovskom konaní preukázané alebo inak v rozhodcovskom
konaní vyšlo najavo.
Čl. 21
Ustanovenie znalca

1. Ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné vedomosti,
skúsenosti alebo znalosti, môže rozhodca resp. predseda senátu ustanoviť znalca alebo
znaleckú organizáciu zapísanú v zozname znalcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky. Znalec podá znalecký posudok alebo odborné
stanovisko, v ktorom odpovie na otázky, ktoré mu položil rozhodca resp. predseda
senátu.
2. Rozhodca môže uložiť účastníkovi rozhodcovského konania, aby znalcovi alebo
znaleckej organizácii poskytol všetky podstatné informácie, aby mu predložil alebo
sprístupnil všetky podstatné listiny alebo predmety, podal mu potrebné vysvetlenia
alebo niečo vykonal alebo znášal, ak je to potrebné k vypracovaniu a podaniu
znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. V prípade, že by účastník
rozhodcovského konania odmietol znalcovi alebo znaleckej organizácii poskytnúť túto
súčinnosť, je rozhodca resp. predseda senátu oprávnený uložiť tomuto účastníkovi
rozhodcovského konania poriadkovú pokutu až do výšky 1 000 EUR, a to aj opakovane.
3. V prípade, ak bude rozhodcovské konanie vykonávané formou ústneho pojednávania,
rozhodca resp. predseda senátu je oprávnený, ak to na základe vlastného uváženia
považuje za potrebné, alebo ak o to požiada účastník rozhodcovského konania,
požiadať znalca o účasť na ústnom pojednávaní, kde mu účastníci rozhodcovského
konania môžu klásť otázky a žiadať vysvetlenia.
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Piata časť
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
Čl. 22
Rozhodcovské rozhodnutie
SRS rozhoduje rozhodcovským rozsudkom, ak rozhoduje o veci samej alebo schvaľuje
zmier uzavretý účastníkmi rozhodcovského konania. V ostatných prípadoch rozhoduje
SRS rozhodcovským uznesením.
Čl. 23
Rozhodcovský rozsudok
1. Ak rozhodca považuje všetky okolnosti sporu za dostatočne vyjasnené, pristúpi
k vydaniu, v prípade ústneho pojednávania k vyhláseniu rozhodcovského rozsudku, v
ktorom rozhodne o veci samej a o trovách rozhodcovského konania.
2. Rozhodca rozhoduje v súlade s obsahom zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi
rozhodcovského konania a vezme do úvahy obchodné zvyklosti vzťahujúce sa na spor,
zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov.
3. Rozhodca musí rozhodnúť o každom návrhu uvedenom v žalobe alebo vo vzájomnej
žalobe alebo uplatnenom dodatočne počas rozhodcovského konania, nesmie však
prekročiť medze uplatnených návrhov, prisúdiť to, čo odporuje zákonu, alebo ho
obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom a nesmie prisúdiť plnenie, ktoré je nemožné.
4. Senát prijíma rozhodcovský rozsudok neverejným hlasovaním. V rozhodcovskom konaní
pred viacerými rozhodcami je na každé rozhodnutie senátu potrebný súhlas väčšiny
všetkých rozhodcov. Ak sa rozhodca nezúčastní na hlasovaní o rozhodcovskom
rozsudku, ostatní rozhodcovia môžu rozhodnúť bez neho. Pri rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu senátu.
5. Ak je dostatočne vyjasnená len časť prejednávaného predmetu sporu, môže rozhodca
rozhodnúť čiastočným rozhodcovským rozsudkom, v ostatných častiach sa bude v
konaní pokračovať.
6. Ak je nárok sporný čo do právneho dôvodu ako aj výšky, môže rozhodca rozhodnúť
najprv o právnom dôvode nároku, a to medzitýmnym rozhodcovským rozsudkom, a až
potom, ak je to potrebné, pokračovať v rozhodcovskom konaní o výške nároku.
7. Po prijatí rozhodcovského rozsudku a v prípade ústneho pojednávania po vyhlásení
rozhodcovského rozsudku sa rozhodcovský rozsudok vždy vyhotovuje v písomnej forme
a musí byť podpísaný väčšinou rozhodcov; dôvod chýbajúceho podpisu treba uviesť na
mieste chýbajúceho podpisu.
8. Kancelária SRS doručí účastníkom rozhodcovského konania písomné vyhotovenie
rozhodcovského rozsudku bez jeho ústneho vyhlásenia. V prípadoch, v ktorých
rozhodcovské konanie prebiehalo formou ústneho pojednávania rozhodcovský
rozsudok vyhlási rozhodca resp. predseda senátu ústne na poslednom pojednávaní, na
ktorom došlo k ukončeniu rozhodcovského konania a následne písomné vyhotovenie
rozhodcovského rozsudku doručí účastníkom rozhodcovského konania.
9. Doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý nemožno preskúmať, má pre účastníkov
rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu.
Rokovací poriadok
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Čl. 24
Obsah rozhodcovského rozsudku
1. Rozhodcovský rozsudok obsahuje:
a. označenie rozhodcovského súdu,
b. mená a priezviská rozhodcov,
c. označenie účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov menom a
priezviskom alebo obchodným menom, alebo názvom,
d. miesto rozhodcovského konania,
e. dátum vydania rozhodcovského rozsudku,
f. výrokovú časť,
g. odôvodnenie okrem prípadu, keď sa účastníci rozhodcovského konania dohodli,
že rozhodcovský rozsudok netreba odôvodniť alebo ak ide o rozhodcovský
rozsudok o dohodnutých podmienkach,
h. poučenie o možnosti podať žalobu na súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku
zo zákonných dôvodov,
i. poučenie o možnosti preskúmania rozsudku iným rozhodcom (rozhodcami).
2. Výroková časť rozhodcovského rozsudku musí obsahovať okrem rozhodnutia vo veci
samej aj údaj o výške trov rozhodcovského konania a o tom, ktorý účastník
rozhodcovského konania je povinný ich uhradiť, prípadne v akom pomere sa trovy
medzi účastníkov rozhodcovského konania rozdeľujú.
3. Výrok rozhodcovského rozsudku musí byť určitý a vykonateľný. Ak sa vo výroku
rozhodcovského rozsudku ukladá povinnosť plniť, určí rozhodca zároveň lehotu na toto
plnenie. Lehota na splnenie povinnosti uloženej rozhodcovským rozsudkom plynie od
právoplatnosti rozhodcovského rozsudku.
4. Márnym uplynutím lehoty na splnenie povinnosti uloženej rozhodcovským rozsudkom
sa právoplatný rozhodcovský rozsudok stane vykonateľným. Na žiadosť účastníka
rozhodcovského konania opatrí kancelária SRS právoplatný rozhodcovský rozsudok
potvrdením o jeho vykonateľnosti.
Čl. 25
Oprava a výklad rozhodcovského rozsudku
1. Chyby v písaní a v počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení
rozhodcovského rozsudku opraví SRS z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť účastníka
rozhodcovského konania uznesením do 60 dní od jeho právoplatnosti. Opravený
rozhodcovský rozsudok sa doručí všetkým účastníkom rozhodcovského konania.
2. Na žiadosť účastníka rozhodcovského konania, doručenú SRS najneskôr do 30 dní od
doručenia rozhodcovského rozsudku, môže rozhodca vydať doplňujúci rozhodcovský
rozsudok; ak sa ukáže, že rozhodcovský rozsudok neobsahuje odpoveď na všetky
nároky účastníkov rozhodcovského konania. Doplňujúci rozhodcovský rozsudok sa
vydáva na základe skutočností, ktoré účastníci rozhodcovského konania uviedli v
priebehu rozhodcovského konania, pričom rozhodca prihliada len na tie nároky
účastníkov rozhodcovského konania, ktoré boli uplatnené najneskôr do vydania
rozhodcovského rozsudku, pri rozhodcovskom konaní vedenom formou ústneho
pojednávania do skončenia ústneho pojednávania.

Rokovací poriadok
stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej arbitráže

Strana 14 z 23

3. Každý účastník rozhodcovského konania môže SRS požiadať, aby podal výklad k určitej
časti rozhodcovského rozsudku do 30 dní od jeho doručenia.
4. Účastníci rozhodcovského konania nie sú povinní platiť trovy spojené s doplnením
alebo s opravou rozhodcovského rozsudku.
Čl. 26
Preskúmanie rozhodcovského rozsudku
1. Zmluvné strany sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že rozhodcovský rozsudok
možno na základe žiadosti niektorého z nich preskúmať. Rozhodcovský rozsudok
preskúma trojčlenný senát, ibaže sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve výslovne
dohodli, prípadne sa tak dohodli a nepredložili túto dohodu SRS najneskôr do začatia
rozhodcovského konania, že rozhodcovský rozsudok preskúma jediný rozhodca.
Trojčlenný senát prípadne rozhodca bude ustanovení/ý predsedom SRS z rozhodcov,
ktorí sa nezúčastnili rozhodovania v prvom stupni postupom podľa čl. 13 Rokovacieho
poriadku. Ak sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve nedohodli na preskúmaní
rozhodcovského rozsudku, je jeho preskúmanie iným rozhodcom (príp. rozhodcami v
trojčlennom senáte) vylúčené. Preskúmanie rozhodcovského rozsudku inou osobou,
než je osoba zapísaná v Zozname rozhodcov SRS, je vylúčené.
2. Účastník rozhodcovského konania má za podmienok určených Rokovacím poriadkom
právo podať žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku do 15 dní od jeho
doručenia tomuto účastníkovi konania.
3. Rozhodca pri preskúmavaní rozhodcovského rozsudku na prejednanie veci nenariaďuje
ústne pojednávanie.
4. Rozhodca rozhoduje rozhodcovským rozsudkom, ktorým buď potvrdí preskúmavaný
rozhodcovský rozsudok alebo zmení preskúmavaný rozhodcovský rozsudok.
5. Rozhodnutie v konaní o preskúmanie rozhodcovského rozsudku podľa tohto (26) článku
Rokovacieho poriadku je konečné. Preskúmanie takéhoto rozhodnutia ďalším
rozhodcom je vylúčené.
6. Pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku sa inak postupuje primerane podľa
ustanovení Rokovacieho poriadku.
Čl. 27
Zrušenie rozhodcovského rozsudku
1. Účastník rozhodcovského konania je oprávnený domáhať sa žalobou podanou na
príslušnom súde zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku v prípadoch
uvedených v ust. § 40 zákona o rozhodcovskom konaní.
2. Ak účastník rozhodcovského konania podá žalobu na príslušnom súde, napadnutý
rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o žalobe, môže na
návrh účastníka rozhodcovského konania vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku
odložiť. Účastník rozhodcovského konania, ktorý podal návrh na odloženie
vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, je povinný bezodkladne informovať SRS o
vydaní a doručení rozhodnutia súdu o odložení vykonateľnosti rozhodcovského
rozsudku.
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3. Účastník rozhodcovského konania je oprávnený podať žalobu o zrušenie
rozhodcovského rozsudku v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku
účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý takúto žalobu podáva.
4. Ak účastník rozhodcovského konania požiadal o opravu rozhodcovského rozsudku, tak
lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku začína plynúť od
doručenia rozhodnutia o oprave rozhodcovského rozsudku.
5. Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z dôvodov neplatnosti rozhodcovskej zmluvy alebo
nemožnosti riešiť predmet sporu v rozhodcovskom konaní, pokračuje v konaní vo veci v
rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe.
6. Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 6 tohto
(27) článku Rokovacieho poriadku, rozhodcovská zmluva zostáva v platnosti.
Rozhodcovia zúčastnení na zrušenom rozhodcovskom rozsudku sú z nového
prerokovania a rozhodnutia veci vylúčení. Noví rozhodcovia budú ustanovení podľa čl.
13 Rokovacieho poriadku.
Čl. 28
Rozhodcovské uznesenie
1. Rozhodca rozhoduje rozhodcovským uznesením najmä:
a) o podmienkach rozhodcovského konania,
b) o zmene alebo doplnení žaloby alebo žalobnej odpovede,
c) o právomoci na rozhodnutie vo veci samej,
d) o nariadení predbežného opatrenia,
e) o zastavení rozhodcovského konania,
f) o veciach, ktoré sa týkajú vedenia rozhodcovského konania.
2. Na rozhodcovské uznesenie sa primerane použijú ustanovenia článku 23 až 25
Rokovacieho poriadku.
Šiesta časť
ZMIEROVACIE KONANIE
Čl. 29
1. Rozhodca môže vo veci podaného návrhu v rámci svojej právomoci a z vôle účastníkov
rozhodcovského konania vykonať dobrovoľné zmierovacie konanie o vznesenom nároku.
2. Zmierovacie konanie sa vykonáva len vtedy, ak s tým súhlasí aj druhý účastník
rozhodcovského konania.
3. Účastníci rozhodcovského konania prednesú svoje stanoviská na ústnom pojednávaní.
Miesto a čas ústneho pojednávania zmierovacieho konania určí Kancelária SRS a oznámi
ho účastníkom rozhodcovského konania a rozhodcovi v dostatočnom časovom predstihu
pred jeho konaním, najmenej však desať (10) pracovných dní vopred.
4. Návrh zmieru, ktorý rozhodca účastníkom rozhodcovského konania po vykonanom
zmierovacom konaní odporučí, môžu účastníci rozhodcovského konania prijať alebo
zamietnuť. Návrh zmieru ani nič, čo v priebehu zmierovacieho konania účastníci
rozhodcovského konania predniesli, nemôže im byť na ujmu v prípadnom ďalšom spore.
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5. Rozhodca zmier prijatý účastníkmi rozhodcovského konania zaznamená formou
rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach, ktorý má rovnaké účinky ako
rozhodcovský rozsudok vo veci samej a primerane sa na neho vzťahujú ustanovenia
Rokovacieho poriadku, ktoré upravujú rozhodcovský rozsudok.
Siedma časť
TROVY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
Čl. 30
1. O trovách rozhodcovského konania rozhoduje rozhodca.
2. Pravidlá o trovách rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov tvoria prílohu
Rokovacieho poriadku.
Ôsma časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 31
1. Pre zmluvné strany, ktoré sa dohodli, že svoj spor predložia na rozhodnutie SRS, platí,
že sa podrobujú predpisom SRS, najmä jeho Štatútu a Rokovaciemu poriadku v znení
účinnom v okamihu začatia rozhodcovského konania.
2. Vo veciach neupravených týmto Rokovacím poriadkom sa postupuje subsidiárne podľa
Štatútu, ďalej podľa zákona o rozhodcovskom konaní a vo veciach neupravených
Štatútom a zákonom o rozhodcovskom konaní sa postupuje primerane podľa zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych zásad a princípov v nich
obsiahnutých.
3. Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku vydáva CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie
právnických osôb, ako zriaďovateľ SRS a to vo forme priebežne číslovaných dodatkov k
tomuto Rokovaciemu poriadku. Dodatok k tomuto Rokovaciemu poriadku sa dňom
nadobudnutia jeho účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Rokovacieho poriadku.
Dodatok k tomuto Rokovaciemu poriadku nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku, ak zo samotného znenia Dodatku nevyplýva, že účinnosť
nadobudne neskorším dňom.
Čl. 32
Platnosť a účinnosť
Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom vydania a účinnosť dňom zverejnenia v
Obchodnom vestníku.
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CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb
ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu

Podpis:

______________________________

Meno:

Jaroslav Lehončák

Funkcia: predseda

Rokovací poriadok
stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej arbitráže

Strana 18 z 23

Pravidlá trov rozhodcovského konania
príloha č. 1 k Rokovaciemu poriadku stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej arbitráže
(ďalej len „Pravidlá“)

Prvá časť
Trovy rozhodcovského konania
Čl. 1
Trovy rozhodcovského konania pred SRS sú:
a. poplatky za rozhodcovské konanie pred SRS (jednotlivo ďalej len „poplatok“);
b. vlastné trovy účastníkov rozhodcovského konania a ich právnych zástupcov (ďalej
len „vlastné trovy“);
c. osobitné náklady SRS.
Druhá časť
Poplatky za rozhodcovské konanie
Čl. 2
Poplatková povinnosť
1. Poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie SRS, ak sa vykonávajú na návrh,
predovšetkým žaloba, vzájomná žaloba a námietka (ďalej len „poplatkový úkon“)
uvedené v Sadzobníku poplatkov rozhodcovského konania (ďalej len „Sadzobník“).
2. Poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu. V prípade, ak vznikne povinnosť
zaplatiť poplatok viacerým poplatníkom spoločne, zodpovedajú za zaplatenie poplatku
spoločne a nerozdielne.
3. Poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby, vzájomnej žaloby, námietky, návrhu
alebo žiadosti.
4. Poplatok je splatný do siedmich dní od doručenia výzvy na zaplatenie vyhotovenej
kanceláriou SRS, ak nie je vo výzve uvedené inak. Poplatok sa platí prevodom
peňažných prostriedkov na účet SRS.
5. Predseda SRS má právomoc na návrh poplatníka povoliť platenie poplatku v splátkach.
6. Predseda SRS má právomoc oslobodiť poplatníka na základe jeho zdôvodneného
návrhu od povinnosti zaplatiť poplatok v časti alebo v celom rozsahu.
Čl. 3
Sadzba a základ poplatku
1. Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len
"percentná sadzba") alebo pevnou sumou. Ak tieto pravidlá neustanovujú inak, je
základom pre určenie výšky poplatku pri percentnej sadzbe hodnota predmetu sporu v
čase podania návrhu.
2. Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo
samostatným predmetom poplatkového úkonu.
3. Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je
súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.
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4. Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri
roky, za cenu plnenia sa považuje trojnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o
cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
5. Ak sa po podaní žaloby alebo vzájomnej žaloby rozšíri predmet sporu, a tým sa zvýši
jeho hodnota, poplatok sa primerane doplatí.
6. Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na euro referenčným
výmenným kurzom euro určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, ktorý je
platný ku dňu začatia rozhodcovského konania.
7. Hodnota základu poplatku sa zaokrúhľuje na celé EUR nahor. Poplatok sa zaokrúhľuje
na celé EUR nahor.
Čl. 4
Následky nezaplatenia poplatku
Ak sa poplatok nezaplatí včas, rozhodcovské konanie o navrhnutom poplatkovom
úkone sa nezačne alebo sa uznesením zastaví, ak sa už začalo. Právoplatným
uznesením SRS o zastavení rozhodcovského konania pre nezaplatenie poplatku
poplatková povinnosť v celom rozsahu zaniká.
Čl. 5
Vrátenie poplatku
1. Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný ho platiť. Ak niekto zaplatil vyšší
poplatok, ako mal zaplatiť, preplatok sa vráti.
2. Ak vezme žalobca žalobu späť skôr, ako mu bude zo strany SRS doručená odpoveď na
žalobu, vráti sa mu 50% zaplateného poplatku; to platí obdobne pre prípad späťvzatia
vzájomnej žaloby žalovaným. V takom prípade sa nevracajú iné poplatky, ako poplatky
za podanie žaloby a vzájomnej žaloby.
3. V prípade, ak počas konania účastníci rozhodcovského konania uzatvoria zmier, vráti sa
poplatníkovi 10% až 90% poplatku za podanie žaloby a vzájomnej žaloby a to v závislosti
od počtu úkonov SRS vo veci a jej náročnosti. V uvedených prípadoch sa nevracajú iné
poplatky ako poplatok za podanie žaloby a vzájomnej žaloby.
4. O čiastočnom vrátení a jeho výške rozhodne rozhodca resp. predseda senátu v
rozhodcovskom rozsudku alebo v rozhodcovskom uznesení o zastavení konania. Ak ešte
nebol určený rozhodca, rozhodne o vrátení poplatku predseda SRS. Časť poplatku, ktorá
sa vracia, sa zaokrúhľuje na celé EUR nahor.
5. Poplatok za podanie námietky sa poplatníkovi vráti, ak rozhodca posúdi námietku ako
dôvodnú, alebo o dôvodnosti námietky bude rozhodnuté súdom v prípadoch, kedy to
zákon o rozhodcovskom konaní pripúšťa.
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Čl. 6
Zvýšenie poplatku
1. Poplatok sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňujú viac ako dvaja účastníci
rozhodcovského konania, a to o 10% za každého ďalšieho účastníka rozhodcovského
konania, vrátane vedľajšieho účastníka.
2. Poplatok sa zvyšuje o 30 %, ak na základe dohody zmluvných strán vec prejednáva
a rozhoduje senát.
3. Poplatok sa zvyšuje o 30 %, ak sa na základe dohody zmluvných strán rozhodcovské
konanie vedie formou ústneho pojednávania.
4. V prípadoch, kde si účastníci rozhodcovského konania dohodli alebo žiadajú vedenie
konania v inom ako slovenskom jazyku, je SRS oprávnený zvýšiť poplatok na
dvojnásobok poplatku; v prípadoch, kde účastníci rozhodcovského konania žiadajú
dvojjazyčné vedenie konania, je SRS oprávnený zvýšiť poplatok na trojnásobok.
Tretia časť
Ostatné trovy rozhodcovského konania
Čl. 7
1. Vlastné trovy, najmä cestovné náklady, trovy právneho zastúpenia v rozhodcovskom
konaní, odmenu znalca alebo znaleckej organizácie a odmenu tlmočníka, ktorých
ustanovenie súvisí s ochranou vlastných záujmov účastníka rozhodcovského konania, si
hradí počas konania každý účastník rozhodcovského konania sám. Uvedené sa
nedotýka nároku na náhradu trov účastníka rozhodcovského konania, ktorému bola
priznaná náhrada trov konania.
2. Osobitné náklady SRS sú náklady, ktoré vzniknú skutočne a osobitne pri prejednávaní
konkrétneho sporu, najmä v súvislosti s vykonaním dôkazov, vyplatením znalečného, s
konaním ústneho pojednávania mimo sídla SRS, s vyhotovením prekladov písomností, s
vyplatením tlmočného, s cestovnými a ubytovacími nákladmi rozhodcov a pod.. Hradia
sa vo výške skutočných nákladov.
3. Poplatník určený podľa čl. 2 bod 2 týchto Pravidiel je povinný zložiť zálohu na krytie
osobitných nákladov SRS vo výške a v lehote určenej výzvou vyhotovenou kanceláriou
SRS, ak dal podnet na procesný úkon, z ktorého vzniknú SRS osobitné náklady alebo je
taký procesný úkon v jeho záujme. Pokiaľ výzvou určená záloha nie je zložená, procesné
úkony, ktorých náklady má záloha kryť, sa nevykonajú.
4. Ak v priebehu konania vyplynie potreba zvýšiť zálohu na osobitné náklady SRS, pretože
už zložená čiastka nepostačuje na krytie týchto nákladov, je poplatník určený podľa čl. 2
bod 2 týchto Pravidiel, ktorý dal podnet na procesný úkon z ktorého vzniknú SRS
osobitné náklady alebo je taký procesný úkon v jeho záujme, povinný na výzvu
kancelárie SRS poskytnúť, a to aj opakovane, ďalšiu zálohu vo výške a v lehote určenej
výzvou. V prípade nezaplatenia ďalšej zálohy na osobitné náklady SRS, platí primerane
posledná veta bodu 3 tohto (6.) článku týchto Pravidiel.
5. O osobitných nákladoch SRS sa s konečnou platnosťou rozhoduje v rozhodcovskom
rozsudku alebo v rozhodcovskom uznesení o zastavení konania. O spôsobe platenia
osobitných nákladov SRS platia primerane ustanovenia čl. 2 bod 4 týchto Pravidiel.
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Štvrtá časť
Náhrada trov rozhodcovského konania
Čl. 8
Náhrada trov rozhodcovského konania tvorených poplatkom, vlastnými trovami
a osobitnými nákladmi SRS sa spravidla prizná účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý
mal úspech vo veci v celom rozsahu alebo mal úspech v podstatnej časti. Povinnosť
nahradiť trovy rozhodcovského konania sa spravidla uloží v rozhodnutí o veci samej
účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý nemal úspech vo veci alebo mal úspech len
v nepatrnej časti. V prípade čiastočného úspechu sa náhrada trov rozhodcovského konania
spravidla pomerne rozdelí v zmysle zásady úspechu.
Piata časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 9
1. Pravidlá trov rozhodcovského konania sú súčasťou Rokovacieho poriadku.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel trov rozhodcovského konania je Sadzobník.
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Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania
príloha č. 2 k Rokovaciemu poriadku stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej arbitráže

1. Ak predmet sporu možno oceniť v peniazoch (eurách), je sadzba poplatku za podanie
žaloby a vzájomnej žaloby 5 % z hodnoty predmetu sporu v zmysle žaloby alebo
vzájomnej žaloby, najmenej však 100 EUR.
2. Ak predmet sporu nemožno oceniť v peniazoch, je sadzba poplatku za podanie žaloby a
vzájomnej žaloby 500 EUR.
3. Poplatok za podanie námietky, návrhu alebo žiadosti je 30 % z poplatku za podanie
žaloby, najmenej však 100 EUR, ak nie je ďalej ustanovené inak.
4. Poplatok za návrh na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia je 500 EUR.
5. Za žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom resp. senátom je
poplatok rovnaký ako za podanie žaloby.
6. Za vyhotovenie fotokópií listín zo spisu, je poplatok za každú začatú stranu 1 EUR.
7. Za vyhotovenie rovnopisu rozhodcovského rozhodnutia je poplatok 10 EUR.
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