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Činnosti záujmového združenia právnických osôb
 ROYAL DEVELOPMENT – RSRD.

Poradenstvo v     záväzkovom vzťahu podnikateľských subjektov:  
- preverenie bonity obchodného partnera a získanie užitočných informácií 

o jeho podnikateľských zvykoch a referenciách 
- zistenie  informácií  o podnikateľských  spôsoboch  a záväzkovej 

spoľahlivosti obchodného partnera

Poradenstvo a     prevencia pred vznikom obchodných  sporov:  
- konzultačná  činnosť  a pripomienkovanie  obchodnej  zmluvy  pred  jej 

uzatvorením ohľadom jej  formálneho obsahu
- právne poradenstvo pred uzatvorením obchodnej zmluvy
- vloženie  „MEDIAČNEJ  DOLOŽKY“  do  obchodnej  zmluvy  s  vopred 

stanovením mediátorom  a zmluvným spôsobom riešenia budúcich sporov
- vloženie  „ROZHODCOVSKEJ  DOLOŽKY RSRD“  do  obchodnej  zmluvy 

s cieľom  riešiť  akékoľvek  budúce  spory  výlučne  pred  Rozhodcovským 
Súdom Royal Development

Rozhodcovský Súd Royal Development:
- rozhodovanie  sporov v zmysle  Zákona  244/2002  Z.z.  o rozhodcovskom 

konaní
- rozhodcovské konanie je v porovnaní s obdobným súdnym konaním pred 

všeobecnými súdmi rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, finančne a časovo 
menej náročné 

- v spolupráci  s Občianskym združením Právne Prebudenie  Poškodených 
(OZ PPP) vieme uhradiť poplatok pre žalobcu (navrhovateľa) až do 100% 
rozhodcovského poplatku

Riešenie vzniknutých konfliktov – MEDIÁCIA:
- profesionálne  zabezpečenie  komplexnej  mediačnej  činnosti  v zmysle 

Zákona o mediácii č. 420/2004 Z.z.
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- zabezpečenie oddelenej mediácie na úrovni sprostredkovateľa sporových 
strán s cieľom dohodnúť vyhovujúce riešenie problému 

   Správa pohľadávok a     ich      vymáhanie:  
- posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na ich reálnu vymožiteľnosť
- uplatňovanie pohľadávok na  základe mandátnej zmluvy voči dlžníkovi
- kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu s pohľadávkami 
- spracovanie právnej a vecnej analýzy k vymáhaným pohľadávkam
- poradenstvo  a ochrana  pri  obrane  voči  neoprávnene  vymáhaným 

pohľadávkam 
- zjednocovanie rôznych názorov dlžníka a veriteľa 
- spracovanie  žaloby  na  súd  (alt.  rozhodcovský  súd)  a zabezpečenie 

kompletného  právneho  servisu  (zastupovania)  v súdnom  (alt. 
rozhodcovskom) konaní 

- vymáhanie  priznanej  pohľadávky  prostredníctvom  exekútora 
a optimalizácia exekučného konania

- zabezpečenie  a spracovanie  všetkých  potrebných  úkonov  v zmysle 
Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa novely platnej 
od  1.1.2012  voči  dlžníkovi  s cieľom  dosiahnuť  úhradu  pohľadávok  po 
splatnosti hrozbou konkurzu na dlžníka

Kladné a ozdravné riešenie negatívnej  situácie firmy prostredníctvom jej 
reštrukturalizácie:

- zabezpečenie  a spracovanie  všetkých  potrebných  úkonov  v zmysle 
Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa novely platnej 
od 1.1.2012 pre podanie návrhu na reštrukturalizačné konanie

- spracovanie  všetkých  potrebných  podkladov  a urobenie  analýzy  pre 
stanovenie ideálneho postupu pre úspešné absolvovanie reštrukturalizácie

- aktívna  pomoc  zvládnuť  reštrukturalizačné  konanie  s cieľom  celkového 
ozdravenia firmy a zlepšenia jej prognózy
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