Potrebujete vymôcť
svoje pohľadávky?
Rozhodcovské konanie pred rozhodcami
Rozhodcovského súdu je rýchla a lacná alternatíva
k zdĺhavému a nákladnému súdnemu konaniu.

Čo je rozhodcovské konanie
Je podobné súdnemu s tým rozdielom, že spor nerozhoduje
sudca (teda osoba stanovená štátom), ale rozhodca (tj. osoba,
na ktorej sa sporné strany dohodli).
Takéto konanie je rýchlejšie (proti rozhodnutiu
nie je prípustné odvolanie), lacnejšie a z týchto
dôvodov aj efektívnejšie.
Výsledkom rozhodcovského konania je vydanie
rozhodcovského rozsudku, čo je rozhodnutie
postavené na úroveň rozsudku (tj. rozhodnutia
štátneho súdu).
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www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

Na základe tohto rozsudku je možné dať
prehranú stranu na exekúciu. Pri jej nariadení
sa potom postupuje rovnako ako u štátneho
súdu.
Poplatky
Za rozhodcovské konanie pred
Rozhodcovským súdom pri IAL SE sú
ďaleko nižšie, ako pred štátnym súdom.

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Prečo ho využiť?
Rozhodcovské konanie bývalo typické pre obchodné spory,
posledný vývoj však vedie k tomu, že je využívané aj pre spory
spotrebiteľské alebo spory rýdzo občianskoprávnej povahy.
Je rýchlejší - konanie trvá len niekoľko týždňov
Je lacnejší - poplatky už od 2%, žiadne skryté
náklady
Konanie je menej formálne - nie je formalizované
ako pred všeobecnými súdmi
Možno rozhodovať na základe spravodlivosti,
ak sa na tom strany dohodnú
Strany môžu rozhodcovi určiť postup, ktorým má
viesť rozhodcovské konanie

Výhody
Výhodou rozhodcovského konania je jeho
rýchlosť a okamžitá vykonateľnosť. Sú tu
nižšie náklady, len 3% z celkovej hodnoty
sporu, u vybraných produktov (zmenky) len
2%. U štátneho súdu zaplatíte celých 5%.

(§ 19 ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní)

Konanie je neverejné
(Ochrana obchodného tajomstva, know-how a pod.)
www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz
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Aké spory je možné riešiť v rozhodcovskom konaní?
Pred Rozhodcovským súdom pri IAL SE možno riešiť majetkové
spory:
z kúpnej zmluvy

zo zmeniek

zo zmluvy o dielo

o vysporiadaní BSM

zo zmluvy o úvere
a zmluvy o pôžičke

z pracovnej zmluvy
(Ak sa týka spor náhrady škody alebo bezdôvodného
obohatenia, či iného majetkového plnenia)

z uznania dlhu
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zo všetkých ďalších
majetkových zmlúv
www.rozhodcovskysud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Rozhodcovský rozsudok
Vydaním rozhodcovského rozsudku obvykle končí rozhodcovské
konanie. Rozsudok nadobúda dňom doručenia stranám účinok
právoplatného súdneho rozhodnutia a je súdne vykonateľný.
Na základe neho možno viesť výkon rozhodnutia (Exekúciu) rovnako ako podľa rozsudku
všeobecného súdu.

V jednoduchších veciach garantuje rozhodcovský súd vydanie rozhodcovského rozsudku
do dvoch mesiacov odo dňa podania žaloby.

Na žiadosť strán možno vo forme rozhodcovského rozsudku uzavrieť zmier. Takýto zmier
je exekučným titulom (oproti prostej dohode
o urovnaní).

www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz
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O nás
Sme členmi LCIA (London Court of International Arbitration), najvýznamnejšej
svetovej inštitúcie, ktorá sa zaoberá obchodnými arbitrážami, a sme stálym
rozhodcovským súdom, teda garantujeme nespochybnitelnosť
rozhodcovského rozsudku.
Rozhodcovský súd pri IAL SE pôsobí ako súd pre
spory majetkového charakteru (napr. o nezaplatení dlhu, neuhradenie kúpnej ceny, nezaplatenie faktúry, zle zhotovené dielo- napr. stavba,
spory z nájomnej zmluvy - nezaplatený nájom
a pod). Všeobecne povedané rozhoduje spory,
ktorých výsledok ovplyvní majetok účastníkov.
Ďalšou funkciou Rozhodcovského súdu je určenie rozhodcu (alebo odborníka, ktorý spor
rozhodne). Ide o prípady, keď sa účastníci sporu
na takom výbere dohodnú - tým je zachovaná
vysoká kvalita celého konania a súčasne nespo6
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chybnitelnosť rozhodcovského rozsudku.Naša
práca podlieha certifikátu SGS, ktorý garantuje
štandardizovanú kvalitu služieb podľa normy
ISO 9001.
Rozhodcovský súd pri IAL SE bol zriadený na
základe modelového zákona Medzinárodnej
komisie pre obchodné právo (UNCITRAL)
a naň nadväzujúcej slovenskej právnej úpravy.
V súčasnej dobe má dve pobočky, a to v Prahe
a Bratislave.

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Naši rozhodcovia
Rozhodcovský súd pri IAL SE má k dispozícii 30 rozhodcov
(vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, skúsených právnikov
či ekonómov), čím je zachovaná vysoká kvalita celého konania
a súčasne vysoká právna kvalita rozhodcovského rozsudku.
Rozhodca je osoba zodpovedná za vedenie rozhodcovského
konania a rozhodovania v ňom.

Pri rozhodovacej činnosti sa riadime etickým kódexom LCIA.
Naše pravidlá vychádzajú z medzinárodne uznávaných
stanov LCIA a vzorového zákona medzinárodnej komisie
OSN pre obchodné právo UNCITRAL (Model law).

www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz
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Ako s nami nadviažete spoluprácu?
Čo sa musí urobiť, aby ste mohli využívať tento efektívny
spôsob vymáhania pohľadávok? V prvom rade upozorňujeme,
že rozhodne nie niečo platiť.
Postačí, keď do zmluvy, ktorú uzatvárate s Vašimi klientmi, vložíte rozhodcovskú doložku
(krátke ustanovenie v závere zmluvy, ktoré „hovorí“, že s prípadnými spormi „nepôjdete“ pred
klasický súd, ale pred rozhodcovský súd).
Takáto doložka môže byť súčasťou aj všeobecných zmluvných podmienok, na ktoré odkazuje
hlavná zmluva. Môže však byť aj súčasťou objednávok či faktúr a pod., v prípade, že sú tieto
dokumenty parafované (podpísané oboma stranami).
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Tým máte zaistené efektívne vymáhanie pohľadávok do budúcnosti. V prípade nedodržania
zmluvy protistranou potom stačí podať žalobu
k rozhodcovskému súdu.
Znenie doložky
Nájdete v sekcii zmluvy na stránkach
www.rozhodcovskysud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Vzory zmlúv zdarma
Na našich internetových stránkach nájdete široký výber zmlúv,
ktoré sú zdarma k stiahnutiu. Pripravili sme pre vás dokumenty,
ktoré účinne chránia vaše podnikateľské záujmy proti zlému
správaniu dlžníkov.
Odporúčame, aby ste si preštudovali hlavne výhody rozhodcovských doložiek, ktoré považujeme za jedny z najúčinnejších.
Naši právnici sú pripravení zhotoviť akýkoľvek návrh zmluvy. V prípade, že sa bude jednať
o niektorý zo základných druhov zmluvných
dokumentov obvyklého rozsahu, je taká služba
poskytovaná úplne zadarmo.

www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

Stiahnutie
Nájdete v sekcii zmluvy na stránkach
www.rozhodcovskysud.net

Bližšie informácie
Mailom na podatelna@rozhodcovskysud.net
alebo na tel.: +420 224 241 319

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz
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Uznanie dlhu
Uznanie dlhu je jedným zo zaisťovacích prostriedkov, ktorými
si veriteľ zabezpečuje pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ si tak
vylepšuje pozíciu pre prípad vymáhania pohľadávky súdnou
cestou, všeobecne povedané - „poisťuje si“ dlh svojho dlžníka.
Ak dlžník uzná voči Vám svoj dlh, má sa za to,
že dlh v čase jeho uznania existoval. Zjednodušene povedané, ak dlžník nepreukáže rozhodcovi,
že Vám dlh vrátil - má rozhodca dlh za jednoznačne preukázaný a konanie je potom veľmi rýchle.
Takto je možné uznať záväzok z podnikateľských
i nepodnikateľských aktivít (podľa obchodného
zákonníka).
Uznanie dlhu má ešte jednu významnú výhodu, spočívajúcu v predĺžení premlčacej doby.
Všeobecne platí, že ak svoje právo neuplatníte
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do 3 rokov (V obchodných vzťahoch do 4 rokov),
tak sa premlčuje a nemôžete sa ho domôcť na súde.
Síce existuje, ale dlžníka na splnenie jednoducho
nedonútite - dlh môže zaplatiť len dobrovoľne
(čo spravidla bohužiaľ neurobí).
Ak však máte v ruke uznanie dlhu (V obchodných
vzťahoch sa nazýva uznanie záväzku), začína
jeho podpisom plynúť nová premlčacia doba, a to
10 rokov (v obchodných vzťahoch nové 4 roky).
Po uznaní dlhu už nie je o jeho existencii ani výške žiadnych pochýb.
www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Zmenka
Zmenka je „úverový cenný papier“ (tzn. doklad na požičané
peniaze) obsahujúci zákonom presne stanovené údaje. Z nich
vyplýva dlžnícky záväzok, ktorý dáva majiteľovi zmenky právo
požadovať po dlžníkovi v stanovenú dobu stanovenú čiastku.
Ak si necháte od dlžníka podpísať zmenku,
je Vaša pozícia pri vymáhaní dlhu omnoho
jednoduchšia, než v prípade zmluvy o úvere
alebo pôžičke.
Rozhodcu ani sudcu totiž nezaujíma, prečo ste
si peniaze požičali a za akým účelom (nezaujíma
ho tzv. hospodársky dôvod). Pre nich
je podstatné, či má zmenka zákonom stanovené
náležitosti a nič iné.

www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

Ak rozhodcovi predložíte riadne vyplnenú
zmenku z rozhodcovskou doložkou, nemusíte
prakticky nič ďalšie robiť a máte istotu,
že budete v rozhodcovskom konaní úspešní.
Je potom veľmi rýchle.
Stiahnutie
Nájdete v sekcii zmluvy na stránkach
www.rozhodcovskysud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz
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Obchodná 39
811 06 Bratislava
tel.: +420 224 241 319
fax.: +420 224 281 226
e-mail: podatelna@rozhodcovskysud.net
www.rozhodcovskysud.net

