
PATRIOTGROUP
Občasník spoločnosti  Patriot Group, s .  r.  o.

Dobre vedieť ...

čítaj viac →

www.patriotgroup.eu

02 /2019 NE WSLET TER

ROZHODCOVSKÝ SÚD
Rozhodcovský súd alebo arbitrážny súd, prípadne rozhodca, je subjekt 
súkromného práva, ktorého úlohou je najmä rozhodovať spory o ma-
jetkové nároky rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní.

•	 Účinok	rozsudku	rozhodcovského	súdu	je	rovnocenný	 
	 s	rozsudkom	štátneho	súdu
•	 Na	to,	aby	spory	riešil	rozhodca	v	rozhodcovskom	konaní	je	potrebné	 
	 mať	uzatvorenú	rozhodcovskú zmluvu alebo doložku.



1. Dohodu zmluvných strán o tom, že všetky alebo  
 niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli/vzniknú  
 v určenom zmluvnom, alebo v inom právnom  
 vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. 
 
Rozhodovať	o	týchto	sporoch	bude	podľa	dohody	
zmluvných	strán:	
•	 stály	rozhodcovský	súd,	
•	 rozhodca,	
•	 alebo	viacerí	rozhodcovia	(počet	musí	byť	nepárny).

2. Identifikácia rozhodcu/rozhodcov alebo  
 rozhodcovského súdu, ktorý bude rozhodovať  
 spory zo zmluvy.

3. Záväzok zmluvných strán, že sa podriadia  
 rozhodcovskému rozhodnutiu.

Priebeh	rozhodcovského	konania:
•	 upravuje	ho	rokovací	poriadok	daného	 
	 rozhodcovského	súdu	a	zákon	č.	244/2002	Z.z.	
•	 rozhodcovské	konanie	sa	začína	podaním	žaloby	 
	 adresovanej	rozhodcovského	súdu,	prípadne	priamo	 
	 rozhodcovi
•	 žalobu	následne	doručí	rozhodcovský	súd	druhej	 
	 strane	na	vyjadrenie

Výhody:

• Rýchlosť –	v	najlepšom	prípade	rozhodcovské	 
	 konanie	od	podania	návrhu	po	právoplatné	 
	 rozhodnutie	trvá	od	15	do	30	dní,	maximálne	však	 
	 okolo	90	dní.

• Jednoinštančnosť –	v	podstate	nie	je	prípustné	 
	 odvolanie	voči	rozhodcovskému	rozsudku.	Prípustná	je	 
	 žaloba	o	zrušenie	Rozhodcovského	rozsudku.
• Úspora času a nákladov	–	rozhodcovské	konanie	je	 
	 písomné	bez	nariadenia	pojednávania.	
• Objektivita a nestrannosť rozhodovania	–	spory	 
	 rozhoduje	právnik	s	dlhoročnou	praxou.
• Vykonateľnosť	–	rozsudok	vydaný	rozhodcom	je	 
	 právoplatným	exekučným	titulom.

Nevýhody:

• Nie všetky veci môže rozhodnúť rozhodcovský súd
• Nemožnosť odvolať sa voči rozhodnutiu
• Spochybňovanie nestrannosti a nezávislosti  
 rozhodcu

Zoznam stálych rozhodcovských súdov môžete nájsť 
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

www.justice.gov.sk
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Z pohľadu advokáta ...

Rozhodcovské konanie upravuje zákon č. 244/2002  
Z. z. o rozhodcovskom konaní. V zmysle tohto zá-
kona si zmluvné strany môžu v zmluve resp. v roz-
hodcovskej doložke dohodnúť, že spory ktoré medzi 
nimi vzniknú budú riešiť v rozhodcovskom konaní.  
V takomto prípade sa zmluvné strany musia podriadiť 
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní. 

V	 rozhodcovskom	 ko-
naní	 môže	 rozhodovať	
Stály	 rozhodcovský	 súd	
alebo	 rozhodca	 určený	
ad	hoc.	

Nie	 všetky	 spory	 je	
však	 možné	 rozhodnúť 
v	 tomto	 konaní.	 Zákon	
vylučuje	z	rozhodovania	
v	rozhodcovskom	kona-
ní	nasledovné	spory:

•	 o	vzniku,	zmene	alebo	o	zániku	vlastníckeho	práva	 
	 a	iných	vecných	práv	k	nehnuteľnostiam,
•	 o	osobnom	stave,
•	 súvisiace	s	núteným	výkonom	rozhodnutí,
•	 ktoré	vzniknú	v	priebehu	konkurzného	 
	 a	reštrukturalizačného	konania.

V	 rozhodcovskom	 konaní	 podľa	 tohto	 zákona	 nemožno	
rozhodovať	 ani	 spory	 medzi	 dodávateľom	 a	 spotrebi-
teľom	 vyplývajúce	 zo	 spotrebiteľskej	 zmluvy	 alebo	 sú-
visiace	 so	 spotrebiteľskou	 zmluvou,	 ktoré	 možno	 roz-
hodovať	 v	 spotrebiteľskom	 rozhodcovskom	 konaní.	 Ide	 
o	 situácie,	 kedy	 firma	 napríklad	 dodáva	 tovar	 koneč-
ným	 zákazníkom,	 ktorí	 sú	 fyzickými	 osobami	 nepod-

nikateľmi.	 V	 súvislosti	 so	 spotrebiteľskými	 spormi	 bol	
prijatý	 zákon	 č.	 335/2014	 Z.	 z.	 o	 spotrebiteľskom	 roz-
hodcovskom	 konaní,	 ktorý	 striktne	 upravuje	 podmien-
ky	za	ktorých	 je	možné	nárok	voči	spotrebiteľovi	uplatniť	 
v	 rozhodcovskom	 konaní.	 Táto	 nová	 právna	 úprava	 re-
flektovala	 najmä	na	 veľký	 počet	 rozhodcovských	 rozsud-
kov	 vydávaných	 v	 súvislosti	 so	 spotrebiteľskými	 úvermi	 
v	neprospech	občanov.	

V	 rámci	 bežných	 obchodných	 vzťahov	 je	 rozhodcovská	
doložka	efektívnym	nástrojom	na	to,	aby	sa	spory	medzi	
zmluvnými	 stranami	 riešili	 rýchlo	 a	 najmä	 hospodárne.	 
V	dnešnej	dynamickej	dobe	nie	je	čas	na	to,	aby	účastníci	
sporu	čakali	niekoľko	rokov	na	konečné	rozhodnutie	civil-
ného	súdu,	ktorého	aj	keď	sa	dočkajú,	môže	nastať	situá-
cia	že	žalovaný	subjekt	už	neexistuje,	prípadne	je	nečinný	 
a	svoj	právoplatne	priznaný	nárok	si	aj	tak	nemôžu	uspo-
kojiť.		Rozhodcovská	doložka	v	zmluvách	tieto	situácie	eli-
minuje	 a	 dáva	 veriteľovi	možnosť	 si	 svoj	 nárok	 aj	 reálne	
vymôcť	a	uspokojiť.
 
Aj	 napriek	 tomu,	 že	 v	 prípade	 rozhodovania	 rozhodcom,	
resp.	 rozhodcovským	 súdom	 ide	 o	 súkromnoprávnu	
sféru,	 aj	 toto	 konanie	 je	 podriadené	 zákonu	 a	musí	 pre-
behnúť	 v	 zmysle	 zákonných	požiadaviek.	Za	účelom	súd-
nej	 kontroly	 dodržania	 zákonných	 požiadaviek	 na	 toto	
konanie	 je	 v	 zákone	 upravená	 možnosť	 podania	 žaloby	 
o	zrušenie	rozhodcovského	rozsudku,	v	rámci	ktorej	môže	
účastník	konania,	ktorý	tvrdí,	že	jeho	práva	boli	porušené	
žiadať	civilný	súd	o	nápravu.	Podanie	žaloby	o	zrušenie	roz-
hodcovského	 rozsudku	nemá	bez	 ďalšieho	 odkladný	 úči-
nok,	 to	znamená	že	rozsudok	zostáva	právoplatným	exe-
kučným	titulom	aj	po	podaní	žaloby.

--   JUDr. Barbora Koncová, advokát

Podľa požiadaviek klientov:
•	 upravujeme	zmluvy,	dokumenty,	s	ktorými	prichádzajú	klienti/zákazníci	do	kontaktu	v	rámci	obchodných	vzťahov
•	 implementujeme	rozhodcovské	doložky,	dodatky	do	zmlúv,	ktoré	posilnia	právne	postavenie	veriteľa
•	 analyzujeme	zmluvy	a	právne	radíme	v	oblasti	prevencie	a	zabezpečenia	pohľadávok

Bližšie informácie vám radi poskytneme na vymahanie@patriotgroup.eu
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Niečo o nás ...

Od	 roku	 2018	 sme	 členmi	 Svetovej	 asociácie	 detektívov.	
Táto	asociácia	bola	založená	v	roku	1925.	WAD	(World	Asso-
ciations	of	Detectives)	je	medzinárodné	združenie	pre	súk-
romných	vyšetrovateľov,	pre	spoločnosti,	ktoré	sa	zaobe-
rajú	problematikou	riešenia	ekonomickej	trestnej	činnosti	
a	 špecialistami	 z	 oblasti	 vymáhania	 pohľadávok.	 Účelom	
Svetovej	asociácie	detektívov	je	udržiavať	najvyššie	etické	
postupy,	podporovať	a	rozvíjať	vzťahy	medzi	jej	členmi.	Ide	
o	najväčšie	a	zároveň	najstaršie	združenie	svojho	druhu	na	
svete.	Spoločnosť	PATRIOT	GROUP,	s.r.o.	je	prvým	členom	
WAD	v	rámci	Slovenskej	republiky.

Naša	spoločnosť	vďaka	členstvu	vo	Svetovej	asociácií	de-
tektívov	 získala	 množstvo	 príležitostí	 na	 kooperáciu	 so	
zahraničnými	 subjektmi.	 Preverovali	 sme	 osobne	 viaceré	
adresy,	 vykonali	 dôkladné	 lustrácie	 spoločností,	 zisťovali	
detailné	 informácie,	 prepojenia	 subjektov	 pre	 zahranič-
ných	 klientov	 napr.	 z	 Talianska,	 Ruska,	 Spojených	 arab-
ských	 emirátov,	 Anglicka	 a	 iných	 krajín,	 ktorí	 potrebovali	
naše	služby	na	území	Slovenskej	republiky.	Členstvom	vo	
Svetovej	asociácií	detektívov	si	spol.	PATRIOT	GROUP,	s.r.o.	
rozšírila	okruh	pôsobnosti	a	vieme	našim	klientom	v	prípa-
de	potreby	zabezpečiť	služby	aj	celosvetovo.

Sme členmi WAD (World Association of Detectives)
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