PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU VICTORIA ARBITER
zriadeného
pri záujmovom združení právnických osôb
Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter,
záujmové združenie právnických osôb
so sídlom združenia Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

1

Článok I.
Stály rozhodcovský súd Victoria Arbiter zriadený záujmovým združením právnických osôb
Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter, záujmové združenie
právnických osôb
1) Stály rozhodcovský súd Victoria Arbiter (ďalej len „Rozhodcovský súd”) zriadený záujmovým
združením právnických osôb Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter,
záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45745757, zapísané do registra záujmových združení
právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Žilina pod číslom OVVS/ZZ PO-5/15 (ďalej len
„zriaďovateľ“) je stálym rozhodcovským súdom zriadeným na základe zákona č. 335/2014 Z. z. o
spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol
účinnosť dňa 01. 01. 2015 (ďalej len „ZoSRK“). Rozhodcovský súd v zmysle ZoSRK umožňuje
efektívne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle ZoSRK (ďalej ako „spotrebiteľské
rozhodcovské konanie“, resp. „rozhodcovské konanie“).
2) Všetky spory, ktoré sú predložené Rozhodcovskému súdu rozhodujú nezávislí a nestranní
rozhodcovia, ktorí spĺňajú zákonné predpoklady na výkon funkcie rozhodcu podľa ZoSRK a interných
predpisov Rozhodcovského súdu.
3) Pravidlá o trovách rozhodcovského konania (ďalej len „Pravidlá“) upravujú trovy spotrebiteľského
rozhodcovského konania (ďalej len „trovy rozhodcovského konania“).
Článok II.
Osobitné ustanovenia
1) Spotrebiteľské rozhodcovské konanie je konanie, predmetom ktorého je spotrebiteľský spor, ktorým
sa v súlade s § 2 ZoSRK rozumie spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Dodávateľom sa rozumie osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej
činnosti.
2) Trovy rozhodcovského konania, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ, nesmú byť neprimerané;
primeranosť sa posudzuje vzhľadom na okolnosti konkrétneho spotrebiteľského rozhodcovského
konania, najmä s ohľadom na istinu uplatňovaného nároku. Poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské
konanie priznaný úspešnému účastníkovi v rámci trov konania, nesmie prevýšiť výšku poplatku, ktorý
možno vyrúbiť v súdnom konaní podľa osobitného predpisu.
3) Procesný úkon účastníka rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, a to najmä podanie žaloby,
zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrh na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo
námietky nedostatku právomoci nie je spoplatnený, t.j. spotrebiteľ je oslobodený od poplatkov
rozhodcovského konania s výnimkou tých poplatkov, o ktorých to ustanovuje ZoSRK a tieto Pravidlá.
Článok III.
Trovy rozhodcovského konania
Trovami rozhodcovského konania sú:
a) poplatky, a to:
- poplatok za rozhodcovské konanie,
- iné poplatky určené v Pravidlách,
b) náklady rozhodcovského konania, a to najmä:
- trovy vykonania dôkazov,
- odmena znalca alebo tlmočníka,
- hotové výdavky Rozhodcovského súdu,
c) vlastné trovy, a to najmä:
- hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov,
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- odmena za zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom.
Článok IV.
Platenie trov rozhodcovského konania
1) Poplatky sa vyberajú za úkony súvisiace so začatím a priebehom rozhodcovského konania, a to vo
výške určenej v Pravidlách.
2) Trovy rozhodcovského konania je povinný zaplatiť účastník rozhodcovského konania, ktorý
vykonanie úkonu navrhol alebo ktorý úkon vykonal, pokiaľ nie je určené, že trovy rozhodcovského
konania platia účastníci rozhodcovského konania spoločne alebo iba niektorí účastníci
rozhodcovského konania.
3) Povinnosť zaplatiť trovy rozhodcovského konania vzniká vykonaním úkonu alebo navrhnutím
vykonania úkonu.
4) Trovy rozhodcovského konania je osoba povinná zaplatiť v lehote určenej Rozhodcovským súdom.
5) Následkom nezaplatenia trov rozhodcovského konania je nevykonanie požadovaného úkonu alebo
neuskutočnenie konania alebo iný následok podľa Rokovacieho poriadku upravujúceho spotrebiteľské
rozhodcovské konanie (ďalej len „Rokovací poriadok“) a platných právnych predpisov.
6) Rozhodcovský súd vráti zaplatené trovy rozhodcovského konania len v prípadoch určených v týchto
Pravidlách.
Článok V.
Hodnota predmetu sporu
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Hodnotu predmetu sporu je povinný uviesť žalobca v žalobe, a to aj v prípadoch, keď nárok alebo
časť nároku žalobcu má nepeňažnú povahu.
Hodnota predmetu sporu sa určuje najmä:
a) vymáhanou sumou v žalobách o peňažné plnenie,
b) hodnotou vymáhaného majetku v žalobách o vydanie majetku,
c) hodnotou predmetu právnych vzťahov v okamihu podania žaloby v určovacích žalobách alebo v
žalobách o zmenu právnych vzťahov,
d) na základe údajov, ktoré sú k dispozícii o materiálnych záujmoch žalobcu v prípadoch žalôb o
určité konanie alebo nekonanie.
Ak je v žalobe uvedených viacero nárokov, musí sa suma každého nároku určiť samostatne, pričom
hodnota predmetu sporu sa určuje ako súčet všetkých nárokov.
Cena príslušenstva sa zahrnie do základu pre určenie predmetu sporu len vtedy, ak je príslušenstvo
samostatným predmetom poplatkového úkonu.
Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, na určenie hodnoty
predmetu sporu sa za cenu plnenia považuje cena ročného plnenia.
Ak sa po podaní žaloby rozšíri predmet sporu, poplatok za rozhodcovské konanie sa doplatí.
Ak žalobca neurčil hodnotu predmetu sporu a neučiní tak ani v lehote, ktorú mu stanoví
Rozhodcovský súd, určí hodnotu predmetu sporu z dostupných informácií uvedených najmä v
žalobe Predsedníctvo rozhodcovského súdu (ďalej len „Predsedníctvo“). Ak sa nedá určiť hodnota
predmetu sporu ani takto, poplatok za rozhodcovské konanie sa zaplatí paušálnou sumou uvedenou
v týchto Pravidlách.
Povinnosť určiť hodnotu predmet sporu sa vzťahuje aj na účastníka rozhodcovského konania, ktorý
podá vzájomnú žalobu, alebo uplatní námietku započítania, alebo uplatní iný spoplatnený úkon podľa
Rokovacieho poriadku a týchto Pravidiel.
Ak je základ poplatku vyjadrený v inej mene ako mena euro, prepočíta sa základ poplatku na eurá
referenčným výmenným kurzom eura určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň doručenia žaloby Rozhodcovskému súdu.
Článok VI.
Poplatky
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(1) Poplatok za konanie pred Rozhodcovským súdom sa použije na krytie nákladov súvisiacich s
činnosťou Rozhodcovského súdu.
(2) Za prejednávanie a rozhodnutie každého sporu Rozhodcovský súd vyberá poplatok, ktorého výška sa
určí v závislosti od hodnoty predmetu sporu.
(3) Poplatok je povinný zaplatiť pri podaní žaloby žalobca (ktorý nie je spotrebiteľom), žalovaný (ktorý
nie je spotrebiteľom) pri podaní vzájomnej žaloby, prípadne pri uplatnení vzájomného nároku
námietkou započítania najneskôr v lehote, ktorú určí Predseda rozhodcovského súdu. Ak poplatník
poplatok v lehote neuhradí, Rozhodcovský súd rozhodcovské konanie zastaví.
(4) Rozhodcovský súd je oprávnený od žalobcu, ktorý nie je spotrebiteľom, požadovať preddavok na
úhradu predpokladaných trov rozhodcovského konania a určiť na jeho úhradu primeranú lehotu. Ak
preddavok v určenej lehote nie je uhradený, Rozhodcovský súd rozhodcovské konanie zastaví.
(5) Poplatok sa považuje sa zaplatený v okamihu, keď bol pripísaný na bankový účet Rozhodcovského
súdu alebo keď bol uhradený v hotovosti do pokladne Rozhodcovského súdu; v hotovosti je možné
uhradiť len poplatok, ktorého výška nepresahuje 5 000,00 Eur, ak zák. č. 394/2012 Z. z. o
obmedzení platieb v hotovosti neustanovuje inak.
(6) Kým nie je poplatok zaplatený, žaloba, príp. vzájomná žaloba alebo námietka na započítanie sa
neprejednáva.
(7) Pri späťvzatí žaloby, doručenom na Rozhodcovský súd do dňa doručenia žalobného návrhu
žalovanému spolu s výzvou na podanie žalobnej odpovede, sa zaplatený poplatok za rozhodcovské
konanie vracia krátený o 30,00%, najmenej však o polovicu minimálneho poplatku stanoveného
v zmysle týchto Pravidiel. Pri späťvzatí žaloby, doručenom na Rozhodcovský súd po dni doručenia
žalobného návrhu žalovanému sa zaplatený poplatok nevracia.
Článok VII.
Náklady rozhodcovského konania
(1) Na krytie nákladov vznikajúcich pri prejednávaní sporu pred Rozhodcovským súdom (najmä
vykonávanie dôkazov, výdavky svedkov, vyplácanie znalečného, tlmočného, preklady písomností,
cestovné výdavky rozhodcov, ústne pojednávanie mimo sídla Rozhodcovského súdu, poštovné) sú
účastníci rozhodcovského konania povinní zložiť primeraný preddavok vo výške a lehote určenej
Predsedom rozhodcovského súdu.
(2) Povinnosť zložiť primeraný preddavok na náklady uloží Rozhodcovský súd alebo Predseda
rozhodcovského súdu účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý navrhol vykonať úkon, alebo
ktorý dal na vykonanie úkonu, s ktorým sú spojené náklady, podnet, alebo ak vznikajú náklady v
záujme niektorého účastníka rozhodcovského konania.
(3) Ak Rozhodcovský súd nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu, požiada o to všeobecný súd; pri
dožiadaní postupuje Rozhodcovský súd podľa ustanovení ZoSRK.
(4) Kým nie je určený preddavok zložený, úkony, na ktoré je určený, sa nevykonajú.
Článok VIII.
Vlastné trovy
Každý z účastníkov rozhodcovského konania platí hotové výdavky, ktoré jemu alebo jeho zástupcovi
vznikli v priebehu rozhodcovského konania, ako aj odmenu za zastupovanie advokátom.
Článok IX.
Náhrada trov konania
1) Rozhodcovský súd môže účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci plný úspech, priznať
náhradu trov rozhodcovského konania, a to:
a) náhradu poplatkov zaplatených účastníkom rozhodcovského konania,
b) náhradu nákladov Rozhodcovského súdu zaplatených účastníkom rozhodcovského konania alebo
jeho zástupcom,
c) náhradu vlastných trov účastníka rozhodcovského konania alebo jeho zástupcu, ako aj odmenu za
zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom vo výške tarifnej odmeny podľa
advokátskej tarify.
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2) Ak mal účastník rozhodcovského konania vo veci len čiastočný úspech, Rozhodcovský súd náhradu
trov rozhodcovského konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov
rozhodcovského konania nemá právo na náhradu trov rozhodcovského konania.
3) Poplatok za rozhodcovské konanie priznaný úspešnému účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského
konania v rámci trov rozhodcovského konania nesmie prevýšiť výšku poplatku, ktorý možno vyrubiť
v súdnom konaní podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov. Ak sú v rozhodcovskom konaní dôvody hodné osobitného zreteľa, Rozhodcovský súd
výnimočne náhradu trov rozhodcovského konania celkom alebo sčasti neprizná. Rozhodcovský súd
prihliadne najmä na okolnosti, či účastník rozhodcovského konania, ktorému sa priznáva náhrada trov
rozhodcovského konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak
účastník rozhodcovského konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ak sú trovy
rozhodcovského konania v drobných sporoch podľa § 200 ea Občianskeho súdneho poriadku
neprimerané voči pohľadávke, môže ich Rozhodcovský súd nepriznať alebo znížiť.
Článok X.
Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania
1) Poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania, ak
žalobca nie je spotrebiteľ:
a) 5,00 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 50,00 Eur a najviac 16 596,50 Eur,
b) paušálna suma 2000,00 Eur, ak nemožno predmet rozhodcovského konania oceniť peniazmi v
zmysle týchto Pravidiel.
2) Poplatok za rozhodcovské konanie môže byť Rozhodcovským súdom znížený pod sumy uvedené
odseku 1 tohto článku, ak s tým súhlasí žalobca.
3) Poplatok pri podaní návrhu na zmierovacie konanie, ktorého výsledkom je schválenie zmieru alebo
uzavretie zmieru počas rozhodcovského konania je vo výške 50,00% poplatku za rozhodcovské
konanie určeného podľa ods. 1 písm. a) tohto článku; ak už bol poplatok za rozhodcovské konanie
zaplatený, Rozhodcovský súd vráti pomernú časť poplatku za rozhodcovské konanie po
právoplatnosti zmieru.
4) Poplatok za rozhodcovské konanie za zmenu alebo doplnenie žaloby, vzájomnej žaloby a námietky
započítania, ak žalobca nie je spotrebiteľom, je vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom za
rozhodcovské konania a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej však 50,00 Eur.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
(1) Za predpokladu, ak by tieto Pravidlá alebo ktorákoľvek ich časť alebo iné predpisy Rozhodcovského
súdu boli v rozpore s ustanoveniami ZoSRK, alebo sa takými stanú v dôsledku neskoršej zmeny
ZoSRK, ustanovenia ZoSRK majú prednosť pred týmito Pravidlami a inými vnútornými predpismi
Rozhodcovského súdu v častiach, v ktorých by tieto časti Pravidiel alebo iných vnútorných predpisov
boli v neprospech spotrebiteľa.
(2) Tieto Pravidlá sú prílohou Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu.
(3) Tieto Pravidlá nadobudli platnosť a účinnosť schválením zriaďovateľom dňa 03.03.2015. V prípade,
ak boli tieto Pravidlá zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky neskôr ako 03.03.2015
nadobúdajú účinnosť až dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
V Žiline, dňa 03.03.2015
Osoby oprávnené konať za zriaďovateľa:
.....................................................
JUDr. Erik Končok
Člen predstavenstva záujmového združenia právnických osôb
Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter, záujmové združenie
právnických osôb
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.....................................................
Mgr. Juraj Gallo
Člen predstavenstva záujmového združenia právnických osôb
Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter, záujmové združenie
právnických osôb
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