Kódex zásad spravodlivosti

Kodex zásad spravedlnosti

rozhodca Rozhodcovského súdu Českej republiky
a Slovenskej republiky pri IAL SE

rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE
(dále jen „Kodex“)

(ďalej len „Kódex“)

§1

§1

Účel

Účel

(1) Rozhodcovský súd pri IAL SE je stály
rozhodcovský súd zriadený podľa § 12 a násl. zákona
č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „z.r.k.“), ďalej len
„Rozhodcovský súd“.

(1) Rozhodčí soud při IAL SE je stálý rozhodčí soud
zřízený podle § 12 a násl. zákona č. 244/2002 Z.z., o
rozhodcovskom konaní, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „z.r.k.“), dále jen „Rozhodčí soud“.

(2) Tento Rokovací poriadok vydáva zriaďovateľ
Rozhodcovského súdu, ktorým je IAL SE, IČO:
44714181, so sídlom 811 06 Bratislava, Obchodná 39
(ďalej len „Zriaďovateľ“).

(2) Tento Jednací řád vydává zřizovatel Rozhodčího
soudu, kterým je IAL SE, IČO: 44714181, se sídlem
811 06 Bratislava, Obchodná 39 (dále jen
„Zřizovatel“).

(3) Tento Kódex upravuje postup v rozhodcovskom
konaní pred Rozhodcovským súdom a jeho
rozhodcom či rozhodcami v prípadoch, kedy je v
rozhodcovskej zmluve či doložke stanovené, že strany
poverujú rozhodcu k rozhodnutiu sporu podľa zásad
spravodlivosti.

(3) Tento Kodex upravuje postup v rozhodčím řízení
před Rozhodčím soudem a jeho rozhodcem či
rozhodci v případech, kdy je v rozhodčí smlouvě či
doložce stanoveno, že strany pověřují rozhodce k
rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti.

(4) Kódex je normou hmotného práva, ktorá vytvára
samostatný systém hmotného práva, nezávislý na
právnom poriadku Českej republiky a právnom
poriadku Slovenskej republiky a na inom právnom
poriadku (viz § 3 Kódexu), pri rešpekte k
ústavnoprávnym kautelám týkajúcim sa verejného
poriadku.

(4) Kodex je normou hmotného práva, která vytváří
samostatný systém hmotného práva, nezávislý na
právním řádu České republiky a právním řádu
Slovenské republiky a na jiném právním řádu (viz § 3
Kodexu), při respektu k ústavněprávním kautelám
týkajícím se veřejného pořádku.

§2

§2

Princíp nezávislosti rozhodcu

Princip nezávislosti rozhodce

(1) Rozhodca je povinný postupovať pri riešení
právneho sporu medzi stranami nezávisle. Nezávislosť
rozhodcu sa zaručuje a je nadaná zásadou (princípom)
úplnosti. Úplnosťou sa rozumie nezávislosť na
akomkoľvek donúteniu, vrátane zákonov ako
donucovacích aktov štátnej alebo inak deklarovanej
moci.

(1) Rozhodce je povinen postupovat při řešení
právního sporu mezi stranami nezávisle. Nezávislost
rozhodce se zaručuje a je nadána zásadou (principem)
úplnosti. Úplností se rozumí nezávislost na jakémkoli
donucení, včetně zákonů jako donucovacích aktů
státní nebo jinak deklarované moci.

(2) Rozhodca postupuje vo veci podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia a rozhoduje spor
podľa zásad spravodlivosti. Zásadami spravodlivosti
sa rozumie súbor myšlienkových ideálov, ktorý je
súčasťou interného hodnotového, morálneho a
filozofického systému rozhodcu a viaže sa k
rozhodovacím mechanizmom, ktoré sú súčasťou
každodennej autonómnej rozhodovacej procedúry
rozhodcu ako ľudského indivídua.

(2) Rozhodce postupuje ve věci podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí a rozhoduje spor podle
zásad spravedlnosti. Zásadami spravedlnosti se rozumí
soubor myšlenkových ideálů, který je součástí
interního hodnotového, morálního a filozofického
systému rozhodce a váže se k rozhodovacím
mechanismům, jež jsou součástí každodenní
autonomní rozhodovací procedury rozhodce jako
lidského individua.

(3) Zásady spravodlivosti sa nedefinujú kazuistickým
výpočtom, ale sú abstraktom základných zásad
právneho poriadku a interných hodnotových ideálov
rozhodcu. Odchýlenie sa od kogentných ustanovení

(3) Zásady spravedlnosti se nedefinují kazuistickým
výčtem, ale jsou abstraktem základních zásad
právního řádu a interních hodnotových ideálů
rozhodce. Odchýlení se od kogentních ustanovení

zákona v zmysle § 4 odst. 2 veta druhá tohto Kódexu
nemusí rozhodca v rozhodcovskom rozsudku
odôvodniť, musí ho však vedieť odôvodniť na
prípadnú žiadosť ktorejkoľvek zo strán sporu, v
ktorom rozhodovanie podľa zásad spravodlivosti
aplikoval.

zákona ve smyslu § 4 odst. 2 věta druhá tohoto
Kodexu nemusí rozhodce v rozhodčím nálezu
odůvodnit, musí jej však umět odůvodnit na případnou
žádost kterékoliv ze stran sporu, v němž rozhodování
podle zásad spravedlnosti aplikoval.

§3

§3

Aplikácia zásad spravodlivosti

Aplikace zásad spravedlnosti

(1) Rozhodca pri rozhodovaní zásady spravodlivosti
aplikuje zákony v miere a rozsahu, v akom nie sú v
rozpore so zásadami spravodlivosti. Právne predpisy
podzákonnej právnej sily aplikuje rozhodca len vtedy,
ak nie sú v rozpore so zásadami spravodlivosti a
zákonom. Ústavným poriadkom Českej republiky a
Slovenskej republiky sa rozhodca riadi vždy, okrem
blanketných noriem ústavneho poriadku derogujúcich
platnosť právnych predpisov Českej republiky a
delegujúcich rozhodovacie kompetencie na iný
normatívny systém, od systému českého a
slovenského právneho poriadku odlišný, napr.
komunitárne právo a jeho normotvorbu, predovšetkým
nariadenie a smernice s priamou aplikovateľnosťou
(ďalej len “iný právny poriadok”). Českým právnym
poriadkom sa rozumejú právne predpisy priamo
prijaté Parlamentom Českej republiky. Slovenským
právnym poriadkom sa rozumejú právne predpisy
priamo prijaté Národnou radou Slovenskej republiky.

(1) Rozhodce při rozhodování zásady spravedlnosti
aplikuje zákony v míře a rozsahu, v jakém nejsou v
rozporu se zásadami spravedlnosti. Právní předpisy
podzákonné právní síly aplikuje rozhodce jen tehdy,
nejsou-li v rozporu se zásadami spravedlnosti a
zákonem. Ústavním pořádkem České republiky a
Slovenské republiky se rozhodce řídí vždy, vyjma
blanketních norem ústavního pořádku derogujících
platnost právních předpisů České republiky a
delegujících rozhodovací kompetence na jiný
normativní systém, od systému českého a slovenského
právního řádu odlišný, např. komunitární právo a jeho
normotvorbu, zejména nařízení a směrnice s přímou
aplikovatelností (dále jen “jiný právní řád”). Českým
právním řádem se rozumí právní předpisy přímo
přijaté Parlamentem České republiky. Slovenským
právním řádem se rozumí právní předpisy přímo
přijaté Národní radou Slovenské republiky.

(2) Zákony a iné právne predpisy ČR a SR je rozhodca
oprávnený aplikovať primerane alebo na základe
obdoby, ak nie je takým postupom dotknutá
požiadavka postupu podľa zásad spravodlivosti.

(2) Zákony a jiné právní předpisy ČR a SR je
rozhodce oprávněn aplikovat přiměřeně nebo na
základě obdoby, není-li takovým postupem dotčen
požadavek postupu podle zásad spravedlnosti.

(3) Iný právny poriadok je rozhodca oprávnený
aplikovať primerane alebo na základe obdoby, ak nie
je takým postupom dotknutá požiadavka postupu
podľa zásad spravodlivosti a zákony a iné právne
predpisy ČR a SR.

(3) Jiný právní řád je rozhodce oprávněn aplikovat
přiměřeně nebo na základě obdoby, není-li takovým
postupem dotčen požadavek postupu podle zásad
spravedlnosti a zákony a jiné právní předpisy ČR a
SR.

§4

§4

Exempcia aplikácie niektorých predpisov

Exempce aplikace některých předpisů

(1) Tento Kódex vylučuje aplikáciu tých ustanovení
českého právneho poriadku, tých ustanovení
slovenského právneho poriadku a ďalej tých
ustanovení iného právneho poriadku, ktoré sú v
rozpore s obecnými zásadami práva a histórie
európskej právnej kultúry, predovšetkým so zásadou
rovnosti strán sporu, rovnosti ľudí v kontraktačných
vzťahoch a ktoré sú ideologicky zamerané na ochranu
alebo preferenciu určitej časti populácie, alebo určitej
sociálnej skupiny či profesie, alebo inej skupiny
obyvateľov, ak nie je taká ochrana alebo preferencia z
hľadiska zásad spravodlivosti dôvodná (princíp úplnej
exempcie).

(1) Tento Kodex vylučuje aplikaci těch ustanovení
českého právního řádu, těch ustanovení slovenského
právního řádu a dále těch ustanovení jiného právního
řádu, která jsou v rozporu s obecnými zásadami práva
a historie evropské právní kultury, zejména se zásadou
rovnosti stran sporu, rovnosti lidí v kontraktačních
vztazích a která jsou ideologicky zaměřena na ochranu
nebo preferenci určité části populace nebo určité
sociální skupiny či profese nebo jiné skupiny
obyvatel, není-li taková ochrana nebo preference z
hlediska zásad spravedlnosti důvodná (princip úplné
exempce).

(2) Rozhodca je oprávnený aplikovať kogentné
ustanovenie českého a slovenského právneho poriadku
a iného právneho poriadku za podmienok uvedených v

(2) Rozhodce je oprávněn aplikovat kogentní
ustanovení českého a slovenského právního řádu a
jiného právního řádu za podmínek uvedených v § 3

§ 3 tohto Kódexu. Rozhodca je oprávnený sa od
kogentných ustanovení českého právneho poriadku,
slovenského právneho poriadku a iného právneho
poriadku odchýliť rovnako vtedy, pokiaľ by ich
aplikácia spôsobila tvrdosť práva (princíp neúplnej
exempcie).

tohoto Kodexu. Rozhodce je oprávněn se od
kogentních ustanovení českého právního řádu,
slovenského právního řádu a jiného právního řádu
odchýlit rovněž tehdy, pokud by jejich aplikace
způsobila tvrdost práva (princip neúplné exempce).

§5

§5

Záverečné ustanovenia

Závěrečná ustanovení

(1) Zriaďovateľ Rozhodcovského súdu je tento Kódex
povinný zverejniť v Obchodnom vestníku v Českej
republike a Slovenskej republike, vrátane jeho
všetkých zmien a doplnení. V prípade pochybností
platí Kódex v znení zverejnenom v Obchodnom
registri Slovenskej republiky.

(1) Zřizovatel Rozhodčího soudu je tento Kodex
povinen zveřejnit v Obchodním věstníku v České
republice a Slovenské republice, včetně jeho
veškerých změn a doplnění. V případě pochybností
platí Kodex ve znění zveřejněném v Obchodním
rejstříku Slovenské republiky.

(2) Zriaďovateľ je ďalej povinný zverejniť tento
Kódex na svojej webovej prezentácii na URL:
[http://www.rozhodcisoud.net].

(2) Zřizovatel je dále povinen zveřejnit tento Kodex
na
své
webové
prezentaci
na
URL:
[http://www.rozhodcisoud.net].

(3) Zriaďovateľ je oprávnený tento Kódex meniť a
doplňovať.

(3) Zřizovatel je oprávněn tento Kodex měnit a
doplňovat.
(4) Předseda zřizovatele Rozhodčího soudu je při
zveřejnění tohoto Kodexu podle odstavce 2, případně
při jakémkoliv jiném jeho zveřejnění, povinen v jeho
záhlaví uvést datum jeho zveřejnění v Obchodním
věstníku podle odstavce 1. V záhlaví se uvede vedle
data zveřejnění též ročník, část a číslo Obchodního
věstníku, v němž byl tento Kodex zveřejněn. Toto
ustanovení platí i v případech změn a doplnění tohoto
Kodexu.

(4) Predseda zriaďovateľa Rozhodcovského súdu je
pri zverejnení tohto Kódexu podľa odseku 2, prípadne
pri akomkoľvek inom jeho zverejnení, povinný v jeho
záhlaví uviesť dátum jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku podľa odseku 1. V záhlaví sa uvedie vedľa
dátumu zverejnenia tiež ročník, časť a číslo
Obchodného vestníku, v ktorom bol tento Kódex
zverejnený. Toto ustanovenie platí aj v prípadoch
zmien a doplnení tohto Kódexu.
(5) Pokiaľ je tento Kódex zverejnený vo viacerých
jazykových mutáciách, má aplikačnú prednosť znenie
zverejnené v českom jazyku.

(5) Pokud je tento Kodex zveřejněn ve více
jazykových mutacích, má aplikační přednost znění
zveřejněné v českém jazyce.

(6) Tento Kódex nadobúda účinnosti dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku v Slovenskej
republike.

(6) Tento Kodex nabývá účinnosti dnem jeho
zveřejnění v Obchodním věstníku ve Slovenské
republice.

V Bratislave dňa 1.6.2010

V Praze dne 1.6.2010

JUDr. Josef Šípek, LL.A.
předseda Rozhodčího soudu

Mgr. Patrik Spannbauer
místopředseda Rozhodčího soudu

Ing. Jaroslav Charvát, MBA, LL.M.
místopředseda Rozhodčího soudu

