
Príloha č.2 k Rokovaciemu poriadku

SADZOBNÍK POPLATKOV A REŽIJNÝCH NÁKLADOV V ROZHODCOVSKOM 
KONANÍ RSRD

POPLATKY V ROZHODCOVSKOM KONANÍ:

1. Poplatky za rozhodcovské konanie. 

Poplatok za rozhodcovské konanie pred jedným rozhodcom:
a) z ceny predmetu konania, alebo z hodnoty predmetu sporu 4 %, najmenej však 200,- € 
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 500,- € pred viac ako 3 arbitrami

Poplatok za rozhodcovské konanie pred 3 rozhodcami (rozhodcovským senátom):
c) z ceny predmetu konania, alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej však 800,- €
d) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 1.000,- €

Poznámky k položke „a, b, c“: 
1. Poplatok za rozhodcovské konanie je splatný podaním žaloby,  odporu, alebo vzájomnej 
žaloby.  Ak žalovaný uplatňuje vzájomnou žalobou svoju pohľadávku na započítanie,  platí 
poplatok za rozhodcovské konanie len zo sumy, ktorá prevyšuje to, čo uplatnil žalobca.
2.  Z  prejavu  žalovaného,  ktorý   súd  posudzuje  ako  obranu  proti  žalobe,  sa  poplatok  za 
rozhodcovské konanie neplatí.
3.  V  prípade,  ak  ide  o  majetkový  spor  vzniknutý  z  medzinárodných  občianskoprávnych 
a obchodno-právnych vzťahov, zvyšuje sa poplatok za rozhodcovské konanie podľa príslušnej 
položky o 50%.
4. Poplatok za rozhodcovské konanie podľa príslušnej položky sa zvyšuje o 30% za každého 
ďalšieho účastníka  na  strane  žalobcu,  alebo žalovaného,  ak  sa na  rozhodcovskom konaní 
zúčastňujú viac ako 1 účastníci, či už na strane žalobcu, alebo na strane žalovaného.
5. Poplatok za rozhodcovské konanie podľa príslušnej položky sa znižuje o 20 % pre všetkých 
účastníkov v prípade,  že účastníci  uzatvorili  mediačný zmier  s rozhodcovským rozsudkom 
o dohodnutých podmienkach. 
6. Ak iba jedna sporová strana bez udania adekvátneho dôvodu odmietne mediačné sedenie, 
bude jej zvýšený poplatok rozhodcovského konania o 30%. Ak obe sporové strany odmietnu 
mediačné sedenie, rozhodcovský súd pokračuje v konaní bez vplyvu na trovy rozhodcovského 
konania.
7.  V  prípade  zrýchleného  konania  podľa  Rokovacieho  poriadku  RSRD  sa  poplatok  za 
rozhodcovské konanie zvyšuje pre navrhovateľa úkonu buď o 80 % v prípade, ak sa v žalobe, 
resp. vzájomnej žalobe, žiada o vydanie rozhodcovského rozhodnutia v lehote do 15 dní od 
zaplatenia poplatku za zrýchlené rozhodcovské konanie, alebo o 50 % v prípade, ak sa žiada o 
vydanie rozhodcovského rozhodnutia v lehote do 30 dní od zaplatenia poplatku za zrýchlené 
rozhodcovské konanie.
8. Poplatok za zmierovacie konanie pred zmierovacím rozhodcom je spoplatnené vo výške 50 
%  podľa  príslušnej  položky  Sadzobníka  poplatkov,  vrátane  50  %  z ceny  poplatku  za 
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vyhotovenie  rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach,  ak  sa strany na ňom 
dohodli. 
9. Iné podmienky na zníženie poplatku za rozhodcovské konanie podľa tohto sadzobníka sú 
upravené v Pravidlách o trovách rozhodcovského konania.
2.  Poplatky  za  jednotlivé  úkony  účastníkov  rozhodcovského  konania,  alebo  konania 
rozhodcovského súdu.

Poplatok za vznesenie námietky: vznesenie námietky
a) proti rozhodcovi účastníkom konania 400,- €
b) nedostatku právomoci rozhodcovského súdu 700,- €
c) týkajúcej sa existencie, alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy 500,- € 6: Poplatok
d) za vydanie rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach 500,- €
e) poplatok za návrh na nariadenie, alebo zrušenie predbežného opatrenia 350,- €
f) poplatok za žiadosť o výklad k určitej časti rozhodcovského rozsudku 300,- €
g) poplatok za zapísanie osoby, ako rozhodcu „ad hoc“ do zoznamu rozhodcov RSRD na 
žiadosť účastníka rozhodcovského súdu do skončenia konkrétneho rozhodcovského konania 
(tiež  v prípade  stanovenia  rozhodcovského  senátu  pri  návrhu  osoby  rozhodcov  zo  strany 
navrhovateľa a odporcu). Za každú navrhnutú osobu  500,-€
h)  poplatok za zapísanie osoby, ako rozhodcu „ad hoc“ do zoznamu rozhodcov RSRD na 
žiadosť účastníka rozhodcovského súdu do skončenia konkrétneho rozhodcovského konania 
(tiež v prípade stanovenia rozhodcovského senátu pri neúspešnom návrhu osoby rozhodcov zo 
strany navrhovateľa a odporcu), ktorého stanoví RSRD za účastníka, ktorý ho bol povinný 
stanoviť. Za každú vymenovanú osobu  1.000,-€
i) poplatok za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré tvoria súdny spis, alebo ktoré 
sú doručované účastníkom rozhodcovského konania za každú stranu 0,10 €, najmenej 10,- €. 
Alebo na predloženie ktorých bol účastník márne vyzvaný za každú stranu 0,50 €
j) poplatok  za  zastavenie  rozhodcovského  konania,  ak  dôjde  k  zastaveniu  konania  pre 
nezaplatenie poplatku za rozhodcovské konanie, alebo z dôvodu späť vzatia žaloby ešte pred 
zaplatením poplatku za rozhodcovské konanie 33,- €
k) poplatok za žiadosť o zabezpečenie dôkazu 1.000,- €
l) poplatok za žiadosť o navrátenie do predošlého stavu 100,- €. 
m)  poplatok  za  návrh  na  pripustenie  vstupu  vedľajšieho  účastníka  do  rozhodcovského 
konania za každého vedľajšieho účastníka   300,- €
n) poplatok za vznesenia námietky proti znalcovi, alebo tlmočníkovi  200,- €

3. Poplatky za režijné náklady.

(z ceny predmetu sporu – ceny rozhodcovského konania)
a) do 10.000,- € - 15 % z poplatku za rozhodcovské konanie
b) nad 10.000,- € do - 30.000,- € 20 % z poplatku za rozhodcovské konanie
c) nad 30.000,- € - 25 % z poplatku za rozhodcovské konanie
d) ak predmet konania nemožno oceniť peniazmi 150,- €
e) poplatok za zvýšenú administratívu rozhodcovského súdu za každý konkrétny úkon 10,- €. 

Poznámka k režijným nákladom v rozhodcovskom konaní k položke „a, b, c, d“:
1.  V  prípade,  ak  ide  o  majetkový  spor  vzniknutý  z  medzinárodných  občianskoprávnych 
a obchodno-právnych vzťahov, zvyšujú sa režijné náklady v rozhodcovskom konaní  o 50%.
2.  Podmienky  na  zníženie  režijných  nákladov  v  konkrétnom  rozhodcovskom  konaní  sú 
upravené v Pravidlách o trovách rozhodcovského konania.
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Poznámka: všetky poplatky a ceny v rozhodcovskom konaní sú uvádzané bez DPH. 
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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