
Príloha č.1 k Rokovaciemu poriadku

PRAVIDLÁ ROZHODCOVSKÉHO SÚDU ROYAL DEVELOPMENT
O TROVÁCH ROZHODCOVSK0HO KONANIA

Článok I
Trovy rozhodcovského konania

§ 1
Druhy trov rozhodcovského  konania
(1) Trovy rozhodcovského konania pred Rozhodcovským Súdom Royal Development (ďalej 
len „RSRD“) sú najmä:
a) poplatok za rozhodcovské konanie pred RSRD na základe žaloby, odporu, alebo vzájomnej 
žaloby (ďalej len „poplatok za rozhodcovské konanie“),
b) poplatky za jednotlivé úkony účastníkov rozhodcovského konania, alebo RSRD,
c) režijné správne náklady RSRD,
d) osobitné náklady RSRD,
e) hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, najmä odmena za 
zastupovanie, ak je zástupcom účastníka konania advokát.

Článok II
Spoločné ustanovenia o poplatkoch vyberaných v rozhodcovskom konaní

§ 2
Predmet poplatkov
(1) Poplatky v rozhodcovskom konaní sa vyberajú jednak za rozhodcovské konanie a jednak 
za  jednotlivé  úkony  účastníkov  rozhodcovského  konania,  alebo  rozhodcovského  súdu 
uvedené v Sadzobníku poplatkov a režijných nákladov v rozhodcovskom konaní (ďalej len 
„Sadzobník“),  ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel  k Rokovaciemu poriadku 
RSRD. Poplatky sa vyberajú aj  za poplatkové úkony vykonávané bez návrhu v prospech 
účastníka, ak je to v Sadzobníku uvedené.
(2) RSRD má v odôvodnených prípadoch právo aj na poplatok za zvýšenú administratívnu 
činnosť  v  súvislosti  s  rozhodcovským  konaním,  ktorou  je  najmä  činnosť  spojená  so 
zisťovaním  identifikačných  údajov  účastníkov  rozhodcovského  konania,  hromadným 
doručovaním písomností účastníkom rozhodcovského konania na viacero uvedených adries 
naraz a s vytvorením elektronického spisu a možnosťou nahliadnutia do neho prostredníctvom 
elektronických  informačných  systémov,  ak  tieto  činnosti  nie  sú  kryté  režijnými  nákladmi 
podľa týchto pravidiel.  Poplatok za zvýšenú administratívu RSRD je v Sadzobníku určený 
paušálnym poplatkom. V odôvodnených prípadoch môže RSRD na návrh, alebo aj bez návrhu 
účastníkovi rozhodcovského konania priznať celkom alebo z časti oslobodenie od paušálneho 
poplatku za zvýšenú administratívu RSRD.

§ 3
Poplatníci
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(1) Poplatníkom je:
pri poplatku za rozhodcovské konanie:
a) žalobca (navrhovateľ) pri podaní žaloby,
b) žalovaný (odporca) pri podaní odporu
c) žalovaný (odporca) pri podaní vzájomnej žaloby,
pri ostatných poplatkoch:
d) navrhovateľ poplatkového úkonu,
e)  účastník  zmieru  uzavretého  v  priebehu  rozhodcovského  konania  pri  podaní  žiadosti  o 
vydanie rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach,
f) účastníci rozhodcovského konania v prípade poplatku za zvýšenú administratívu RSRD.
(2) Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, 
platia ho spoločne a nerozdielne.

§ 4
Vznik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká:
pri poplatku za rozhodcovské konanie:
a) podaním žaloby, 
b) podaním odporu
c) podaním vzájomnej žaloby,
pri ostatných poplatkoch:
d) podaním návrhu, respektíve žiadosti na vykonanie úkonu uvedeného v Sadzobníku,
e) podaním žiadosti o vydanie rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach,
f)  podaním  námietky  zaujatosti  účastníkom  rozhodcovského  konania  podľa  Rokovacieho 
poriadku RSRD,
g) v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti uznesenia (rozsudku)  RSRD, ktorým 
sa povinnosť platiť poplatok uložila.

§ 5
Sadzba poplatku a základ poplatku
(1) Sadzba poplatku je uvedená v Sadzobníku buď percentom zo základu poplatku (ďalej len 
„percentuálna sadzba“) alebo pevnou sumou.
(2) Sadzby poplatkov určené v Sadzobníku sú uvedené bez DPH.
(3) Základom poplatku pri percentuálnej sadzbe je cena predmetu rozhodcovského konania, 
alebo hodnota predmetu sporu vedenom v rozhodcovskom konaní. Ak je základom poplatku 
cena  nehnuteľnosti,  touto  cenou  sa  rozumie  cena  uvedená  v  znaleckom  posudku  podľa 
osobitného predpisu.
(4) Ak je predmetom rozhodcovského konania alebo predmetom sporu opakujúce sa plnenie, 
základom poplatku je súčet všetkých opakujúcich sa plnení. V prípade opakujúceho sa plnenia 
na neurčitý čas, na dobu života, alebo na dobu dlhšiu ako 3 roky, za cenu plnenia sa považuje 
trojnásobok  ceny  ročného  plnenia.  To  isté  platí  o  cene  práv,  ktoré  možno  vykonávať 
opätovne.
(5) Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za cenu plnenia 
sa považuje cena ročného plnenia.
(6)  Ak sa  po  podaní  žaloby,  alebo  vzájomnej  žaloby zvýši  základ  poplatku,  poplatok  za 
rozhodcovské konanie sa doplatí. 
(7) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na 
euro centy tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je:
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé eurá nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
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c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
(8)  Ak  je  základ  poplatku  vyjadrený  v  cudzej  mene,  prepočíta  sa  na  eurá  referenčným 
výmenným  kurzom  eura  určeným  a  vyhláseným  Európskou  centrálnou  bankou,  alebo 
Národnou  bankou  Slovenska,  ktorý  je  platný  prvý  deň  v  mesiaci,  v  ktorom je  poplatok 
splatný, alebo v ktorom RSRD o sume poplatku rozhoduje.

§ 6
Platenie poplatkov vyberaných v rozhodcovskom konaní
(1) Poplatok za rozhodcovské konanie a ostatné poplatky vyberané v rozhodcovskom konaní 
podľa Sadzobníka sa platia Zriaďovateľovi RSRD prevodom z účtu v banke, alebo vkladom 
hotovosti v prospech bankového účtu Zriaďovateľa RSRD. 
(2) Poplatky sa vyberajú v eurách.
(3)  Poplatok  sa  považuje  za  zaplatený  v  deň  pripísania  peňažných  prostriedkov 
predstavujúcich  sumu  poplatku  podľa  Sadzobníka  v  celosti  v  prospech  bankového  účtu 
Zriaďovateľa RSRD, resp. ak bol platený v hotovosti, dňom prevzatia sumy poplatku v celosti 
Predsedom RSRD.

§ 7
Splatnosť poplatkov vyberaných v rozhodcovskom konaní
(1) Poplatky sú splatné dňom vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 týchto pravidiel.

§ 8
Následky nezaplatenia poplatkov vyberaných v rozhodcovskom konaní
(1)  Ak  nebol  zaplatený  poplatok  za  rozhodcovské  konanie  podľa  príslušnej  položky 
Sadzobníka splatný podaním žaloby, odporu,  alebo vzájomnej žaloby, RSRD písomne vyzve 
poplatníka, aby uvedený poplatok zaplatil v náhradnej lehote 7 dní od doručenia výzvy. Do 
zaplatenia  splatného  poplatku  za  rozhodcovské  konanie  v celosti  poplatníkom  RSRD 
nevykonáva žiadne úkony s výnimkou zaslania  výzvy na zaplatenie  poplatku v náhradnej 
lehote.  Ak aj napriek výzve poplatok za rozhodcovské konanie nebol v určenej náhradnej 
lehote zaplatený, RSRD uznesením rozhodcovské konanie zastaví, iba v prípade, že poplatok 
nezaplatil  žalobca  (navrhovateľ).  Nezaplatenie  poplatku  zo  strany  žalovaného  (odporcu), 
nemá  za  následok  zastavenie  rozhodcovského  konania.  Nezaplatený  poplatok  zo  strany 
žalovaného  (odporcu),  bude  po  vynesení  rozsudku  RSRD  vymáhať.  To  isté  sa  týka  aj 
všetkých  iných  poplatkov,  ktoré  neboli  zaplatené  načas.  O vymáhaní  poplatku  RSRD 
rozhodne  uznesením  a bude  súčasťou  rozhodcovského  rozsudku.  Toto  ustanovenie  sa 
primerane použije pri rozhodcovskom rozsudku, kde po skončení rozhodcovského súdu bude 
rozhodnuté, ktorá sporová strana bude znášať náklady súdneho konania a v akom pomere. V 
uznesení o zastavaní rozhodcovského konania zároveň rozhodcovský súd uloží poplatníkovi 
povinnosť  zaplatiť  rozhodcovskému súdu poplatok  za zastavenie  rozhodcovského konania 
podľa príslušnej  položky Sadzobníka v lehote najviac 10 dní  od právoplatnosti  uznesenia 
RSRD.
(2) Ak nebol zaplatený poplatok za jednotlivé úkony účastníkov rozhodcovského konania, 
alebo rozhodcovského súdu podľa Sadzobníka splatný dňom vzniku poplatkovej povinnosti, 
rozhodcovského súd písomne vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku v náhradnej lehote 7 
dní  od  doručenia  výzvy.  Do  zaplatenia  splatného  poplatku  v celosti  poplatníkom  nie  je 
rozhodcovský súd povinný o návrhu, resp. žiadosti poplatníka na vykonanie určitého úkonu 
konať  ani  rozhodnúť.  Ak nebude poplatok  zaplatený  poplatníkom ani  v  náhradnej  lehote 
určenej  vo  výzve  rozhodcovského  súdu,  RSRD  na  návrh,  resp.  žiadosť  poplatníka  o 
vykonanie  určitého  úkonu,  resp.  na  spoplatnený  úkon  poplatníka  ako  účastníka 
rozhodcovského konania sa neprihliada.
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(3) V prípade,  že bol  poplatníkom zaplatený poplatok za rozhodcovské konanie,  alebo za 
jednotlivé úkony účastníkov rozhodcovského konania, alebo rozhodcovského súdu v nižšej 
výške, než je uvedená v Sadzobníku, RSRD písomne vyzve poplatníka, aby uvedený poplatok 
doplatil do správnej sumy podľa Sadzobníka v náhradnej lehote 7 dní od doručenia výzvy. Do 
zaplatenia  splatného  poplatku  za  rozhodcovské  konanie  v  celosti  poplatníkom  RSRD 
nevykonáva žiadne úkony s výnimkou zaslania  výzvy na doplatenie  poplatku v náhradnej 
lehote. Ak aj napriek výzve poplatok vyberaný v rozhodcovskom konaní nebol poplatníkom v 
určenej  náhradnej  lehote  doplatený,  RSRD  uznesením  rozhodcovské  konanie  zastaví  iba 
v prípade,  že  poplatníkom  je  žalobca  (navrhovateľ).  Ak  poplatok  nezaplatí  žalovaný 
(odporca),  súd  bude  ďalej  konať  a tento  nezaplatený  poplatok  po  skončení  súdu  bude 
vymáhať. V uznesení o zastavaní rozhodcovského konania zároveň RSRD uloží poplatníkovi 
povinnosť zaplatiť RSRD poplatok za zastavenie rozhodcovského konania podľa príslušnej 
položky Sadzobníka v lehote najviac 10 dní od právoplatnosti uznesenia RSRD a na základe 
tohto uznesenia vráti poplatníkovi už zaplatený poplatok krátený však o sumu poplatku za 
zastavenie rozhodcovského konania podľa príslušnej položky Sadzobníka.

§ 9
Zníženie sadzieb poplatkov vyberaných v rozhodcovskom konaní
(1) Na žiadosť poplatníka v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade podania viacerých 
žalôb na rozhodcovský súd jedným žalobcom, je možné výšku poplatku za rozhodcovské 
konanie znížiť, resp. jeho výšku a splatnosť určiť odlišne od sadzieb uvedených v Sadzobníku 
a  v  týchto  pravidlách,  a  to  na  základe  osobitnej  písomnej  dohody  medzi  poplatníkom a 
Zriaďovateľom RSRD.
(2) V odôvodnených prípadoch môže Zriaďovateľ RSRD na žiadosť poplatníka zaplatenie 
poplatku za jednotlivé úkony účastníkov rozhodcovského konania alebo rozhodcovského súdu 
odpustiť alebo primerane znížiť.

§ 10
Vrátenie poplatku za rozhodcovské konanie
(1) Poplatok za rozhodcovské konanie sa vráti v plnej výške, ak ho zaplatil ten, kto nebol 
povinný platiť, alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia RSRD.
(2) Poplatok za rozhodcovské konanie sa tiež vráti v plnej výške, ak RSRD vyhovie námietke 
nedostatku  právomoci  RSRD,  a  to  najneskôr  do  14  dní  od  rozhodnutia  RSRD,  ktorým 
vyhovie námietke nedostatku právomoci RSRD.
(3) Ak sa zaplatil vyšší poplatok za rozhodcovské konanie, ako sa mal zaplatiť, RSRD vráti 
preplatok osobe, ktorá poplatok zaplatila.
(4) Poplatok za rozhodcovské konanie sa vráti  znížený o 25 %, ak žalobca vzal žalobu v 
celom rozsahu späť pred tým, ako RSRD vyzval žalovaného na zaslanie žalobnej odpovede, 
alebo ak došlo k späťvzatiu vzájomnej žaloby v celom rozsahu pred tým, ako RSRD vyzval 
žalobcu na zaslanie odpovede, a to najneskôr do 14 dní od späťvzatia žaloby, resp. vzájomnej 
žaloby.
(5) Poplatok sa vráti osobe, ktorá ho zaplatila, znížený o 50 % (navrhovateľ, odporca), ak po 
podaní  návrhu  na  vykonanie  poplatkového  úkonu  a úhrade  poplatku  dôjde  k  späťvzatiu 
návrhu pred rozhodnutím RSRD o podanom návrhu, resp. pred vykonaním  požadovaného 
úkonu. 
(6)  Ak  sa  zaplatil  nižší  poplatok  za  rozhodcovské  konanie,  ako  sa  mal  zaplatiť  podľa 
Sadzobníka, a k jeho doplateniu nedôjde ani v náhradnej lehote podľa týchto pravidiel, vráti 
RSRD  poplatníkovi  ním  zaplatený  poplatok  krátený  o  sumu  poplatku  za  zastavenie 
rozhodcovského  konania  podľa  príslušnej  položky  Sadzobníka  najneskôr  do  14  dní  od 
zastavenia rozhodcovského konania.
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(7) V prípade podania žiadosti o zrýchlené rozhodcovské konanie, ak RSRD rozhodne, že v 
danej  veci  nie  je  možné  rozhodnúť  zrýchlene  spôsobom  podľa  príslušného  ustanovenia 
Rokovacieho  poriadku,  vráti  RSRD  poplatníkovi  sumu  predstavujúcu  rozdiel  medzi 
zaplateným poplatkom za  zrýchlené  rozhodcovské  konanie  a  poplatkom za  rozhodcovské 
konanie podľa príslušnej položky Sadzobníka.
(8) V prípade dosiahnutia mediačnej dohody účastníkmi konania podľa Štatútu RSRD, ktorej 
obsah  sa  stane  podkladom  rozhodcovského  rozsudku  o dohodnutých  podmienkach  sa 
účastníkom  konania  vracia  20  %  z výšky  už  zaplateného  poplatku.  K takto  vrátenému 
poplatku  vystaví  Zriaďovateľ  príslušný  dobropis  v prospech  toho  od  koho  bol  poplatok 
uhradený. 
(9) RSRD rozhodne o vrátení zaplateného poplatku alebo jeho časti do 10 dní od okamihu, 
kedy zistil, že nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom pre vrátenie poplatku, ak nie je uvedená v 
týchto lehotách iná lehota.

§ 11
Vystavenie faktúry na zaplatenie poplatku
(1) V prípade, ak bol poplatok za rozhodcovské konanie zaplatený pri podaní žaloby, alebo 
vzájomnej  žaloby,  vystaví  RSRD  účastníkovi  rozhodcovského  konania  daňový  doklad  - 
faktúru znejúcu na sumu zaplateného poplatku za rozhodcovské konanie najneskôr do 10 dní 
od pripísania peňažných prostriedkov predstavujúcich poplatok za rozhodcovské konanie v 
celosti  v  prospech  bankového  účtu  Zriaďovateľa  RSRD,  resp.  ak  bol  poplatok  platený  v 
hotovosti,  tak  najneskôr  do 10 dní od prevzatia  sumy poplatku v plnej  výške Predsedom 
RSRD.  Na  faktúre  bude  uvedené:  ZAPLATENÉ,  prípadne  iný  údaj  potvrdzujúci  úhradu 
poplatku v plnej výške.
(2)  Ak poplatok  za  rozhodcovské  konanie  nebude  zaplatený  v  celosti  pri  podaní  žaloby, 
odporu,  alebo  vzájomnej  žaloby,  spolu  s  výzvou  na  zaplatenie  zašle  RSRD  účastníkovi 
rozhodcovského  konania  daňový  doklad  -  faktúru  na  sumu  poplatku  za  konanie.  Lehota 
splatnosti je 7 dní od doručenia výzvy spolu s faktúrou.
(3)  V  prípade,  ak  bol  poplatok  za  jednotlivé  úkony  účastníkov  rozhodcovského  súdu 
zaplatený  v  plnej  výške  v  deň  vzniku  poplatkovej  povinnosti  vystaví  RSRD účastníkovi 
rozhodcovského  konania  daňový doklad  -  faktúru  znejúcu na  sumu zaplateného  poplatku 
najneskôr do 10 dní od pripísania peňažných prostriedkov predstavujúcich poplatok v celosti 
v prospech bankového účtu Zriaďovateľa RSRD, resp. ak bol poplatok platený v hotovosti, 
tak najneskôr do 10 dní od prevzatia sumy poplatku v plnej výške Predsedom RSRD. Na 
faktúre bude uvedené: ZAPLATENÉ, prípadne iný údaj potvrdzujúci úhradu poplatku v plnej 
výške. Inak zašle RSRD účastníkovi rozhodcovského konania faktúru na sumu poplatku za 
rozhodcovské konanie spolu s výzvou na zaplatenie. Lehota splatnosti je 7 dní od doručenia 
výzvy spolu s faktúrou.
(4) V prípade podľa  odseku 3 týchto pravidiel zašle rozhodcovský súd poplatníkovi daňový 
doklad  –  faktúru  znejúcu  na  sumu  poplatku  za  rozhodcovské  konanie  v  celosti  podľa 
príslušnej položky Sadzobníka najneskôr do 10 dní po tom, ako poplatník doplatí poplatok v 
správnej výške.
(5) K sume poplatku vyberaného v rozhodcovskom konaní bude účtovaná DPH v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi.
(6) Faktúru ako daňový doklad vystavuje Zriaďovateľ RSRD, ktorý môže vo faktúre, resp. 
výzve na zaplatenie  poplatku  vyberaného  v rozhodcovskom konaní  určiť  aj  inú  splatnosť 
predmetného poplatku, resp. faktúry. Poplatky vybrané v rozhodcovskom konaní sú príjmom 
Zriaďovateľa RSRD.

§ 12
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Konanie vo veci poplatkov
(1) Vo veciach poplatkov vyberaných v rozhodcovskom konaní rozhoduje, najmä pokiaľ ide o 
výšku poplatkov,  lehoty ich splatnosti  a  vystavenia  faktúr,  Zriaďovateľ  RSRD. Výzvy na 
zaplatenie poplatkov vyberaných v rozhodcovskom konaní, ako aj faktúry, zasiela účastníkom 
rozhodcovského  konania  v  mene  RSRD  a Zriaďovateľ  na  podnet  rozhodcu,  resp. 
rozhodcovského senát rozhodujúci v konkrétnom rozhodcovskom konaní.
(2) Ak vydá RSRD nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší, 
alebo zmení aj bez návrhu.

§ 13
(1) Na konanie vo veciach poplatkov, ak tieto pravidlá neustanovujú inak, platí primerane 
Rokovací poriadok RSRD.

Článok III
Režijné správne náklady RSRD

§ 14
Všeobecné ustanovenia
(1) Režijné správne náklady RSRD (ďalej len „režijné náklady“) sú náklady, ktoré
RSRD vzniknú pri  prejednávaní  konkrétneho sporu v rozhodcovskom konaní  s  výnimkou 
osobitných nákladov RSRD podľa  týchto pravidiel.
(2)  Režijnými  nákladmi  sú  najmä  telekomunikačné  a  prevádzkové  náklady,  náklady  na 
odmeňovanie  zamestnancov  RSRD,  administratívne  náklady  spojené  s  registráciou, 
protokolovaním,  faxovaním,  rozmnožovaním  zápisníc  a  iného  spisového  materiálu, 
vyhotovením rozhodcovských rozsudkov a uznesení.
(3) Sadzba režijných nákladov je uvedená v Sadzobníku.
(4)  Platiteľom režijných nákladov  je  žalobca  (navrhovateľ)  pri  podaní  žaloby a  žalovaný 
(odporca) pri podaní odporu, alebo vzájomnej žaloby.

§ 15
Splatnosť režijných nákladov a ich fakturácia
(1) Režijné náklady sú splatné do 7 dní od doručenia výzvy RSRD na zaplatenie režijných 
nákladov,  ktorých  výška  sa  určí  podľa  Sadzobníka,  ak  Zriaďovateľ  neurčí  inak.  Spolu  s 
výzvou zašle RSRD aj zálohovú faktúru na sumu režijných nákladov.
(2) Ak budú režijné náklady zaplatené v nižšej výške, RSRD vyzve účastníka rozhodcovského 
konania, aby režijné náklady doplatil v náhradnej lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy; inak 
bude zvyšnú časť režijných nákladov od účastníka rozhodcovského konania vymáhať.
(3) RSRD vystaví účastníkovi rozhodcovského konania daňový doklad - faktúru znejúcu na 
sumu  zaplatených  režijných  nákladov  najneskôr  do  10  dní  od  pripísania  peňažných 
prostriedkov  predstavujúcich  režijné  náklady  v  celosti  v  prospech  bankového  účtu 
Zriaďovateľa RSRD, resp. ak boli režijné náklady platené v hotovosti, tak najneskôr do 10 dní 
od  prevzatia  sumy režijných nákladov  v  plnej  výške  Predsedom RSRD. Na faktúre  bude 
uvedené: ZAPLATENÉ, prípadne iný údaj potvrdzujúci úhradu nákladov v plnej výške.
(4) RSRD nevydá rozhodnutie vo veci samej v rozhodcovskom konaní až do doby zaplatenia 
režijných nákladov v plnej výške. Ak z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehôt na rozhodnutie 
v rozhodcovskom konaní uvedených v Rokovacom poriadku RSRD, platí,  že k predĺženiu 
lehôt  došlo  v  dôsledku  zavinenia  na  strane  účastníka  rozhodcovského  konania,  ktorému 
vznikla povinnosť zaplatiť RSRD režijné náklady.
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§ 16
(1)  V  odôvodnených  prípadoch  môže  na  žiadosť  účastníka  rozhodcovského  konania 
Zriaďovateľ RSRD priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od platenia režijných 
nákladov, alebo môže primerane znížiť výšku režijných nákladov.
(2) Vo veciach režijných nákladov rozhoduje, najmä pokiaľ ide o výšku režijných nákladov, 
lehoty ich splatnosti a vystavenia faktúr, Zriaďovateľ RSRD. Výzvy na zaplatenie režijných 
nákladov,  ako  aj  faktúry,  zasiela  účastníkom  rozhodcovského  konania  v  mene  RSRD 
a Zriaďovateľ  RSRD  na  návrh  rozhodcu,  resp.  rozhodcovského  senátu  rozhodujúci  v 
konkrétnom rozhodcovskom konaní.
(3) Ak vydá RSRD nesprávne rozhodnutie o režijných nákladov, takéto rozhodnutie zruší 
alebo zmení aj bez návrhu.

Článok IV
Osobitné náklady RSRD

§ 17
(1)  Osobitné  náklady  RSRD  (ďalej  len  „osobitné  náklady“)  sú  náklady,  ktoré  vzniknú 
skutočne  a  osobitne  pri  prejednávaní  konkrétneho sporu  v  rozhodcovskom konaní,  najmä 
náklady za  ústne  pojednávanie  spojené  s nájmom miestnosti  a iné  s tým spojené  náklady, 
trovy dôkazov, odmena znalca a jeho hotové výdavky vrátane náhrady za stratu času znalca, 
tlmočné, náklady v súvislosti s vyplatením svedočného, s vyhotovením prekladov písomností, 
s  cestovnými  a  pobytovými  nákladmi  zahraničných  rozhodcov,  náklady  na  preklady 
písomností účastníkov rozhodcovského konania do cudzieho jazyka alebo z cudzieho jazyka 
atď..
(2) Osobitné náklady hradí účastník rozhodcovského konania vo výške skutočných nákladov 
na  základe  výzvy RSRD podľa  predloženého  vyúčtovania  týchto  nákladov,  a  to  v  lehote 
uvedenej vo výzve na zaplatenie týchto nákladov.
(3) RSRD môže uložiť účastníkovi rozhodcovského konania, aby zložil preddavok na trovy 
dôkazu, ktorý navrhol, alebo ktorý nariadil RSRD o skutočnostiach ním uvedených, alebo v 
jeho  záujme,  ako  aj  preddavok  na  iné  osobitné  náklady.  V  takomto  prípade  je  účastník 
rozhodcovského konania povinný zaplatiť tieto náklady v lehote 10 dní od doručenia výzvy 
na zaplatenie. RSRD vystaví účastníkovi rozhodcovského konania daňový doklad - faktúru 
znejúcu  na  sumu  zaplatených  osobitných  nákladov  najneskôr  do  10  dní  od  pripísania 
peňažných prostriedkov predstavujúcich tieto náklady v celosti v prospech bankového účtu 
Zriaďovateľa RSRD, resp. ak boli osobitné náklady platené v hotovosti, tak najneskôr do 10 
dní od prevzatia sumy osobitných nákladov v plnej výške Predsedom RSRD. Na faktúre bude 
uvedené: ZAPLATENÉ, prípadne iný údaj potvrdzujúci úhradu nákladov v plnej výške.

Článok V
Hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov

§ 18
(1)  Hotové  výdavky  účastníkov  rozhodcovského  konania  sú  výdavky,  ktoré  vznikli 
účastníkovi rozhodcovského konania v súvislosti  s prejednávaním sporu v rozhodcovskom 
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konaní, vrátane poplatkov vyberaných v rozhodcovskom konaní, osobitných nákladov, ako aj 
režijných nákladov a tiež odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.
(2)  Každý  účastník  rozhodcovského  konania  platí  trovy  rozhodcovského  konania,  ktoré 
vznikajú jemu osobne a trovy svojho zástupcu.

Článok VI
Náhrada trov rozhodcovského konania

§ 19
(1)  Účastníkovi,  ktorý  mal  vo  veci  v  rozhodcovskom konaní  plný  úspech,  RSRD prizná 
náhradu trov  rozhodcovského konania  potrebných  na účelné  uplatňovanie,  alebo  bránenia 
práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.
(2)  Ak  mal  účastník  vo  veci  úspech  len  čiastočný,  RSRD náhradu  trov  rozhodcovského 
konania pomerne  rozdelí,  prípadne vysloví,  že  žiaden z účastníkov nemá na náhradu trov 
právo.
(3) Aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu RSRD priznať plnú náhradu 
trov  rozhodcovského  konania,  ak  mal  neúspech  v  pomerne  nepatrnej  časti,  alebo  ak 
rozhodnutie  o  výške  plnenia  záviselo  od  znaleckého  posudku,  alebo  od  úvahy  súdu.  V 
takomto  prípade  sa  základná  sadzba  tarifnej  odmeny  advokáta  vypočíta  z  výšky  RSRD 
priznaného plnenia.
(4) Žiaden z účastníkov rozhodcovského konania nemá právo na náhradu trov konania podľa 
jeho výsledku, ak sa rozhodcovské konanie skončilo zastavením rozhodcovského konania z 
dôvodu uzatvorenia zmieru medzi účastníkmi rozhodcovského konania, ak v zmieri nebolo o 
náhrade  trov  dojednané  niečo  iné,  alebo  ak  sa  rozhodcovské  konanie  skončilo  vydaním 
rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach, ak sa účastníci konania nedohodli na 
náhrade  trov inak.  Tu platia  primerane  ustanovenia  Štatútu  RSRD o znížení  náhrady trov 
konania  o 20  %  v prípade  dosiahnutia  mediačnej  dohody,  ktorá  je  následne  zakotvená 
v rozhodcovskom rozsudku o dohodnutých podmienkach. 
(5)  Účastník,  ktorému  bola  prisúdená  náhrada  trov  rozhodcovského  konania,  je  povinný 
zaplatiť  RSRD  režijné  náklady  a  hotové  výdavky  a  poplatok  za  zvýšenú  administratívu, 
pokiaľ ich spolu s poplatkom za rozhodcovské konanie pred RSRD už nezaplatil iný účastník 
konania.
(6)  Ak majetok  účastníka  konania,  ktorému  bola  prisúdená  náhrada  trov  rozhodcovského 
konania, nestačí na zaplatenie nákladov konania, znáša ich účastník konania, ktorý bol v spore 
úspešný.

§ 20
Náhrada trov právneho zastúpenia advokátom
(1) Primerane sa na náhradu trov právneho zastúpenia advokátom vzťahuje ustanovenie § 149 
odsek 1 a 3 OSP.

Článok VII
Rozhodnutie o trovách rozhodcovského konania

§ 21
(1) Na rozhodovanie o trovách rozhodcovského konania sa primerane vzťahujú ustanovenia § 
151 odsek 1 a 2 OSP.
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(2) Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť medzi sebou na inom rozdelení trov 
rozhodcovského konania, ako je uvedené v týchto pravidlách, a to na základe dohody, ktorá je 
súčasťou rozhodcovskej zmluvy.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 22
(1)  Ak  tieto  pravidlá  neustanovujú  inak,  platia  primerane  vo  veci  trov  rozhodcovského 
konania ustanovenia OSP o trovách konania.
(2) Na počítanie lehôt podľa týchto pravidiel sa vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku 
RSRD.
(3)  Tieto  pravidlá  nadobúdajú  platnosť  ich  schválením Zriaďovateľom RSRD a  účinnosť 
zverejnením v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.
Schválené zriaďovateľom dňa 31.1.2011 

Zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 31C/2011 dňa 15.2.2011
Zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 237/2013 dňa 9.12.2013
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