ŠTATÚT
Rozhodcovského súdu
Slovenskej živnostenskej komory

§1
Postavenie Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory
1.

Rozhodcovský súd Slovenskej živnostenskej komory (ďalej len „rozhodcovský súd“) zriadený
pri Slovenskej živnostenskej komore, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 145 581 (ďalej
len „zriaďovateľ“), je stálym rozhodcovským súdom zriadeným na základe ust. § 12 zákona č.
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“).

2.

Rozhodcovský súd rozhoduje spory, o ktorých možno rozhodovať v rozhodcovskom konaní
podľa § 1 ZoRK. Rozhodcovský súd nerozhoduje spory, ktoré možno rozhodovať len
v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský súd v zmysle ZoRK rozhoduje spory
vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov,
ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike, týkajúce sa právnych vzťahov,
ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní vrátane sporov o určení, či tu právo alebo
právny vzťah je alebo nie je.

3.

Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať spory o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva a
iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory ktoré súvisia s núteným
výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného
konania.

4.

Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom
vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré
možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

5.

Rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov, vykonáva zmeny v zozname rozhodcov
a zverejňuje ich podľa príslušného zákona v Obchodnom vestníku a na webovom sídle
rozhodcovského súdu. V rozhodcovskom konaní rozhodujú o sporoch rozhodcovia zapísaní v
zozname rozhodcov. Rozhodcovský súd môže zapísať do zoznamu rozhodcov osobu, ktorá
spĺňa podmienky podľa príslušného zákona a vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.
V zozname rozhodcov sa uvedie titul, meno a priezvisko rozhodcu (ďalej len „zoznam
rozhodcov“).

6.

Rozhodcovský súd rozhoduje spory, ak jeho právomoc vyplýva z osobitnej rozhodcovskej
zmluvy písomne uzavretej medzi zmluvnými stranami alebo z rozhodcovskej doložky k zmluve.

7.

Všetky náležitosti a forma rozhodcovskej zmluvy sú upravené v ZoRK.

8.

Zriaďovateľ je oprávnený vydať tento Štatút (organizačný poriadok) rozhodcovského súdu
(ďalej len „štatút“), Rokovací poriadok rozhodcovského súdu (ďalej len „rokovací poriadok“),
Pravidlá o trovách rozhodcovského konania rozhodcovského súdu (ďalej len „pravidlá o
trovách“) a Sadzobník poplatkov rozhodcovského súdu (ďalej len „sadzobník poplatkov“) a
vedie zoznam rozhodcov. Rozhodcovský súd je oprávnený rovnako meniť a prijímať zmeny
v uvedených dokumentoch.

9.

Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.

§2
Názov a sídlo rozhodcovského súdu
1.

Názov rozhodcovského súdu je: Rozhodcovský súd Slovenskej živnostenskej komory.

2.

Sídlom rozhodcovského súdu je: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

3.

Rozhodcovské konanie vedené pred rozhodcovským súdom je spravidla vedené v sídle
rozhodcovského súdu.

4.

Webovým sídlom rozhodcovského súdu je www.rsszk.sk.

5.

Rozhodcovský súd môže zriaďovať pobočky rozhodcovského súdu v súlade so ZoRK.
§3
Organizačná štruktúra rozhodcovského súdu

1.

Organizačnú štruktúru rozhodcovského súdu tvorí:
a. Plénum rozhodcov rozhodcovského súdu (ďalej len „plénum rozhodcov“),
b. Predsedníctvo rozhodcovského súdu (ďalej len „predsedníctvo“),
c. Kancelária rozhodcovského súdu (ďalej len „kancelária súdu“),
d. Rozhodcovia rozhodcovského súdu (ďalej len ,,rozhodcovia“).

§4
Plénum rozhodcov rozhodcovského súdu

1.

Plénum rozhodcov je najvyšším orgánom rozhodcovského súdu. Plénum rozhodcov vykonáva
činnosti, ktoré sú mu zverené týmto štatútom, rokovacím poriadkom a zákonom.

2.

Členom pléna rozhodcov môže byť len rozhodca zapísaný do zoznamu rozhodcov
rozhodcovského súdu. Plénum rozhodcov tvoria všetci rozhodcovia zapísaní v zozname
rozhodcov rozhodcovského súdu. Členom pléna rozhodcov sa rozhodca stáva zápisom do
zoznamu rozhodcov a zaniká výmazom zo zoznamu rozhodcov.

3.

Plénum rozhodcov rozhoduje hlasovaním. Plénum rozhodcov je uznášaniaschopné, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov pléna rozhodcov. Plénum rozhodcov rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov pléna rozhodcov. Každý člen pléna rozhodcov má
jeden hlas.

4.

Zasadnutie pléna rozhodcov zvoláva, program určuje a rokovanie vedie predseda
rozhodcovského súdu.

5.

O priebehu konania zasadnutia pléna rozhodcov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje názov
a sídlo rozhodcovského súdu, miesto a čas konania zasadnutia, výpočet bodov programu
zasadnutia a rozhodnutie pléna rozhodcov s uvedením výsledku hlasovania. Plénum rozhodcov
môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia, t.j. písomne hlasovaním per rollam.

6.

Všetci členovia pléna rozhodcov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie člena pléna rozhodcov.

7.

Každý z členov pléna rozhodcov môže vykonávať funkciu rozhodcu rozhodcovského súdu.
§5
Predsedníctvo rozhodcovského súdu

1.

Predsedníctvo vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú týmto štatútom, rokovacím poriadkom,
inými vnútornými predpismi rozhodcovského súdu a zákonom zverené do právomoci iným
orgánom.

2.

Predsedníctvo má troch členov. Predsedníctvo menuje spomedzi svojich členov predsedu
a dvoch podpredsedov.

3.

Členov predsedníctva volí na obdobie 12 rokov spomedzi svojich členov plénum rozhodcov.
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4.

Zasadnutie predsedníctva zvoláva, program určuje a rokovanie vedie predseda, ktorý zároveň
zabezpečí vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia predsedníctva.

5.

Na prijatie rozhodnutia predsedníctva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov
predsedníctva. Každý člen predsedníctva má jeden hlas.

6.

O priebehu konania zasadnutia predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje názov
a sídlo rozhodcovského súdu, miesto a čas konania zasadnutia, výpočet bodov programu
zasadnutia a rozhodnutie predsedníctva s uvedením výsledku hlasovania.

7.

Predsedníctvo najmä:
a. dáva návrhy na zmeny tohto štatútu a rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu,
b. ustanovuje rozhodcov zo zoznamu rozhodcov,
c. dohliada na riadny priebeh rozhodcovského konania a prešetruje sťažnosti účastníkov
rozhodcovského konania,
d. rozhoduje o námietkach proti rozhodcovi,
e. vykonáva dohľad nad dodržiavaním vnútorných predpisov rozhodcovského súdu,
f. navrhuje a schvaľuje predpoklady pre výkon funkcie rozhodcu,
g. prerokúva, vyhotovuje a zverejňuje správu o činnosti rozhodcovského súdu na
webovom sídle rozhodcovského súdu.

8.

Všetci členovia predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedeli pri výkone a v súvislosti s výkonom funkcie člena predsedníctva.

9.

Každý z členov predsedníctva môže vykonávať funkciu rozhodcu rozhodcovského súdu.

10.

Funkcia člena predsedníctva zaniká vzdaním sa funkcie alebo vyčiarknutím zo zoznamu
rozhodcov z dôvodov uvedených v § 8 odseku 14 štatútu.

§6
Predseda rozhodcovského súdu

1.

Predseda predsedníctva je zároveň predsedom rozhodcovského súdu (ďalej len ,,predseda“).

2.

Predseda je výkonným a riadiacim orgánom rozhodcovského súdu.

3.

Predsedu zastupujú v jeho dlhodobej neprítomnosti alebo v čase nemožnosti vykonávať svoju
funkciu najmä zo zdravotných dôvodov podpredsedovia. Podpredsedovia počas zastúpenia
predsedu konajú v mene rozhodcovského súdu vo všetkých veciach tak ako predseda.

4.

Predseda rozhodcovského súdu je menovaný predsedníctvom na obdobie 12 rokov. Predseda
zastupuje rozhodcovský súd navonok a riadi činnosť rozhodcovského súdu, spolupracuje s
orgánmi zriaďovateľa. Predsedom môže byť iba osoba, ktorá spĺňa podmienky na výkon
funkcie rozhodcu podľa tohto štatútu a je rozhodcom zapísaným v zozname rozhodcov.

5.

Predseda zabezpečuje administratívny a organizačný chod rozhodcovského súdu, rozhoduje
o veciach, ktoré nie sú zverené predsedníctvu a plénu rozhodcov a plní úlohy, ktoré vyplývajú
pre neho zo štatútu, z rokovacieho poriadku, iných vnútorných predpisov rozhodcovského súdu
a zákona.

6.

Predseda zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva.
§7
Kancelária rozhodcovského súdu

1.

Rozhodcovský súd zriaďuje kanceláriu rozhodcovského súdu. Kancelária rozhodcovského súdu
má sídlo v mieste sídla rozhodcovského súdu. Jej vedúcim je predseda.

2.

Kancelária rozhodcovského súdu zabezpečuje činnosť rozhodcovského súdu po organizačnej,
administratívnej a hospodárskej stránke, a to prostredníctvom svojich zamestnancov. Kancelária
rozhodcovského súdu organizuje agendu spojenú s činnosťou rozhodcovského súdu a vykonáva
činnosti ustanovené týmto štatútom a rokovacím poriadkom. Stará sa najmä o riadny časový
priebeh rozhodcovského konania, o riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí rozhodcovského
súdu, o úschovu všetkých jeho písomností, vyznačuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti a
vykonateľnosti rozhodnutí.

3.

Kancelária rozhodcovského súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to
najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave rozhodcovského konania,
sprostredkúva nazeranie do spisov rozhodcovského súdu.

4.
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§8
Rozhodcovia rozhodcovského súdu

1.

V rozhodcovských konaniach rozhodujú spory nezávislí rozhodcovia, ktorí boli ustanovení
spôsobom určeným štatútom a zákonom, a ktorí sú zapísaní v zozname rozhodcov. Práva
a povinnosti rozhodcov sú upravené týmto štatútom, rokovacím poriadkom a zákonom.

2.

Rozhodcom môže byť iba osoba, ktorá je:
a. plnoletá,
b. spôsobilá na právne úkony,
c. má prax rozhodcu najmenej 3 roky,
d. je bezúhonná,
e. dôveryhodná,
f. má ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore právo alebo má uznaný
doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou
školou,
g. má minimálne 5 ročnú prax v odbore právo,
h. spĺňa predpoklady spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu, ktoré dávajú záruku, že
funkciu rozhodcu bude vykonávať riadne. Predpokladmi na výkon funkcie rozhodcu
sú morálny štandard a integrita rozhodcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho
funkcie, ako aj odborné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie rozhodcu,
i. zložila justičnú skúšku, alebo advokátsku skúšku, alebo prokurátorskú skúšku alebo
notársku skúšku.

3.

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
Výpis z registra trestov musí byť predložený najneskôr v deň rozhodovania predsedníctva
o zaradení rozhodcu do zoznamu rozhodcov.

4.

Za dôveryhodného sa nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne
a svedomito plniť povinnosti rozhodcu.

5.

Podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov musia byť v celom rozsahu splnené počas celej
doby trvania tohto zápisu.

6.

Prvých rozhodcov rozhodcovského súdu schvaľuje predstavenstvo zriaďovateľa. Ďalších
(nových) rozhodcov je predstavenstvo zriaďovateľa oprávnené schváliť na základe
predchádzajúceho písomného návrhu predsedníctva.

7.

Návrh na zapísanie rozhodcu do zoznamu rozhodcov predkladá zriaďovateľovi predsedníctvo.
Predsedníctvo zapíše rozhodcu do zoznamu rozhodcov po schválení návrhu na zapísanie
rozhodcu do zoznamu rozhodcov zriaďovateľom. Zriaďovateľ je povinný rozhodnúť o návrhu
podľa tohto odseku v lehote určenej v návrhu predsedníctva.

8.

Rozhodcovia sa do zoznamu rozhodcov zapisujú na dobu neurčitú.

9.

Do zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa ZoRK
a osobitné podmienky podľa tohto štatútu.

10.

Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Ten, kto prijal funkciu rozhodcu, môže sa jej
písomne vzdať, ak sa jej nevzdá, je povinný túto funkciu vykonávať nestranne a spravodlivo v
súlade so zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
rozhodovanie sporov a rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu. Ak sa rozhodca vzdá svojej
funkcie, urobí len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

11.

Rozhodcovia rozhodujú ako samostatní rozhodcovia, alebo v trojčlennom senáte. Predsedu
senátu určuje predseda rozhodcovského súdu.

12.

Pokiaľ nie je v rozhodcovskej zmluve, prípadne v rozhodcovskej doložke uvedené inak, platí, že
spor rozhoduje jeden rozhodca.

13.

Ak rozhodca prestane spĺňať niektorú z podmienok pre zápis do zoznamu rozhodcov, je
rozhodca povinný túto skutočnosť oznámiť najneskôr v lehote 7 dní, odkedy sa o tejto
skutočnosti dozvedel, predsedovi rozhodcovského súdu.

14.

Výkon funkcie rozhodcu zaniká výmazom zo zoznamu rozhodcov :
a. predsedníctvo vymaže zo zoznamu rozhodcov rozhodcu, ktorý prestal spĺňať
predpoklady na výkon funkcie rozhodcu špecifikované v § 8 odseku 2 štatútu,
b. na základe písomného vzdania sa funkcie rozhodcu,
c. smrťou rozhodcu alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
d. z iného dôvodu, ak tak ustanovuje ZoRK alebo vnútorné predpisy rozhodcovského
súdu.

15.

Zverejnenie zoznamu rozhodcov v Obchodnom vestníku, ako aj zverejnenie informácie
o výmaze rozhodcu zo zoznamu rozhodcov v Obchodnom vestníku zabezpečuje predseda.
§9
Rozhodcovia rozhodcovského súdu

1.

Spory podľa tohto štatútu rozhodujú rozhodcovia. Pri výkone funkcie sú rozhodcovia nezávislí a
nemajú nikdy povahu zástupcu ktorejkoľvek strany. V rozhodcovskom konaní pred
rozhodcovským súdom rozhoduje jediný rozhodca alebo trojčlenný rozhodcovský senát (ďalej
len ,,senát“).

2.

Senát rozhoduje v rozhodcovskom konaní iba vtedy, ak tak ustanovuje rozhodcovská zmluva
alebo rozhodcovská doložka. Senát je vždy trojčlenný a skladá sa z predsedu senátu a dvoch
členov. O procesných otázkach v rozhodcovskom konaní rozhoduje ustanovený rozhodca. Ak v
rozhodcovskom konaní má vec prejednať a rozhodnúť senát, rozhoduje o procesných otázkach
senát; rozhodcovia môžu písomne poveriť predsedu senátu, aby sám rozhodoval a vydával
rozhodcovské uznesenia o procesných otázkach počas rozhodcovského konania. Ak v čase
rozhodovania o procesných otázkach v rozhodcovskom konaní nebol ustanovený rozhodca

alebo bol ustanovený, ale zatiaľ funkciu rozhodcu neprijal, prípadne ak ešte nebol ustanovený
vo veci senát, môže o procesných otázkach rozhodnúť predseda rozhodcovského súdu.
3.

Rozhodcov ustanovuje:
a. v prípade rozhodovania sporu jedným rozhodcom predsedníctvo.
b. v prípade rozhodovania sporu rozhodcovským senátom predsedníctvo.

4.

Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skončení svojej funkcie rozhodcu, zachovávať mlčanlivosť o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom rozhodcovskej funkcie. Tejto
povinnosti ich môže zbaviť len účastník konania, v ktorého záujme sú viazaní povinnosťou
mlčanlivosti.
§ 10
Rokovací poriadok rozhodcovského súdu

Zhromaždenie delegátov zriaďovateľa schvaľuje rokovací poriadok upravujúci postup konania pred
rozhodcovským súdom a ďalšie oblasti podľa ust. § 14 ZoRK. Ďalšie zmeny a doplnenia rokovacieho
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predchádzajúceho písomného návrhu predsedníctva rozhodcovského súdu.
§ 11
Hospodárenie a účtovníctvo rozhodcovského súdu
Rozhodcovský súd vedie osobitné účtovníctvo a výkazníctvo ako tzv. samostatné stredisko.
Rozhodcovský súd používa pre platobný styk osobitný bankový účet alebo účty.

§ 12
Pravidlá o trovách rozhodcovského konania a Sadzobník poplatkov rozhodcovského súdu

1.

Výšku
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rozhodcovského súdu. Prílohou pravidiel o trovách tvorí sadzobník poplatkov.
2.

Výšku odmien rozhodcov určuje predsedníctvo rozhodcovského súdu so zreteľom na hodnotu
predmetu sporu a jeho právnu obťažnosť.

§ 13
Záverečné ustanovenia

1.

Štatút, rokovací poriadok, pravidlá o trovách rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov
rozhodcovského súdu, ich zmeny a doplnenia môže zriaďovateľ meniť alebo dopĺňať len na
základe predchádzajúceho písomného návrhu predsedníctva rozhodcovského súdu.

2.

Pre strany, ktoré sa dohodli predložiť svoj spor na rozhodnutie rozhodcovskému súdu, platí, že
sa podrobujú štatútu, rokovaciemu poriadku, pravidlám o trovách rozhodcovského konania

platným v čase začatia rozhodcovského konania, pokiaľ prechodné ustanovenia štatútu alebo
dodatku štatútu neurčujú inak.
3.

Tento štatút rozhodcovského súdu nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom
a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku SR.

