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PRAVIDLÁ  

O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A SADZOBNÍK POPLATKOV   
ako príloha Rokovacieho poriadku Arbitrážneho súdu 

 
stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou poľnohospodárskou a 

potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 07  Bratislava-Staré Mesto. 
 (ďalej len „ Pravidlá“) 

 
§ 1 

Trovy rozhodcovského konania  
1. Trovy konania tvoria najmä poplatky za rozhodcovské konanie, náklady 

rozhodcovského konania, vlastné trovy účastníkov rozhodcovského konania. 

2. Poplatkami sú poplatky za rozhodcovské konanie, osobitný poplatok na 
úhradu trov rozhodcovského konania v ktorom má ako rozhodca rozhodovať 

iná osoba ako rozhodca zapísaný v Zozname rozhodcov Arbitrážneho súdu 
a iné poplatky určené týmito Pravidlami.   

3. Náklady rozhodcovského konania sú náklady, ktoré vzniknú 
Arbitrážnemu súdu pri prejednávaní konkrétneho sporu a to najmä trovy na 

vykonanie dôkazov, odmena znalca, a/alebo tlmočníka, náklady na 
vyhotovenie prekladov písomností, náklady v súvislosti s konaním ústneho 

pojednávania mimo sídla Arbitrážneho súdu, ako aj s nutnými cestovnými a 
pobytovými nákladmi rozhodcov a pracovníkov a iné hotové výdavky 

Arbitrážneho súdu. Uvedené náklady hradia strany tak, ako im budú 
Arbitrážnym súdom vyúčtované s tým, že náklady, ktoré vzniknú Arbitrážnemu 

súdu na žiadosť jednej strany, budú účtované tejto strane. 
4.  Všetky poplatky určené týmito pravidlami a/alebo náklady 

rozhodcovského konania budú navýšené o aktuálnu sadzbu  DPH v zmysle 

platných právnych predpisov ak vznikne povinnosť ich účtovať  s DPH.  
5. Vlastné trovy účastníkov rozhodcovského konania  sú hotové výdavky 

účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, najmä ale nielen odmena 
za zastupovanie účastníka rozhodcovského konanie advokátom.  

 
§ 2 

Platenie trov rozhodcovského konania 
1. Poplatky sa vyberajú za úkony súvisiace so začatím a priebehom 

rozhodcovského konania, a to vo výške určenej týmito Pravidlami.  
2. Na prejednávanie sporu v konaní pred Arbitrážnym súdom sa vyberá 

poplatok podľa hodnoty predmetu sporu, na základe príslušných ustanovení 
týchto pravidiel.   

3. Povinnosť zaplatiť trovy rozhodcovského konania vzniká účastníkovi 
rozhodcovského konania, ktorý úkon navrhol alebo, ktorý úkon vykonal, pokiaľ 

nie je určené, že trovy rozhodcovského konania platia účastníci 

rozhodcovského konania spoločne a nerozdielne alebo iba niektorí účastníci 
rozhodcovského konania.   

4. Trovy rozhodcovského konania je účastník rozhodcovského konania 
povinný zaplatiť v lehote určenej Rokovacím poriadkom alebo v lehote určenej 

Arbitrážnym súdom. Následkom neuhradenia trov konania je najmä 
nevykonanie požadovaného  úkonu alebo neuskutočnenie konania. 
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5. Poplatok je žalobca povinný zaplatiť pri podaní žaloby, najneskôr však 

v lehote určenej Arbitrážnym súdom a žalovaný pri podaní vzájomnej žaloby, 
najneskôr však v lehote určenej Arbitrážnym súdom. Pokiaľ sa poplatok 

nezaplatí pri podaní žaloby a/alebo vzájomnej žaloby, podané návrhy sa 
neprejednávajú. Pokiaľ sa poplatok nezaplatí ani v Arbitrážnym súdom určenej 

primeranej lehote, konanie o žalobe a /alebo vzájomnej žalobe sa zastaví.  
6. Arbitrážny súd môže v prípadoch osobitného zreteľa výšku poplatku 

stanoviť na základe osobitnej dohody s účastníkom rozhodcovského konania. 
A to najmä v prípade podania viacerých žalôb jedným žalobcom je možné 

dohodnúť poplatok rozhodcovského konania na základe osobitnej dohody 
žalobcu a Predsedníctva Arbitrážneho súdu.  

7. Poplatok vypočítaný podľa týchto Pravidiel sa určí v mene euro. 
8. Trovy rozhodcovského konania sa považujú za zaplatené v okamihu, keď 

boli v plnej výške pripísané na určený bankový účet Arbitrážneho súdu. 

 
§ 3 

Hodnota predmetu sporu 
1. Žalobca je povinný uviesť v žalobe hodnotu predmetu sporu v mene euro 

aj v prípadoch, ak je predmetom sporu alebo časti sporu nárok nepeňažnej 
povahy. 

2. Hodnota predmetu sporu sa určuje najmä: 1. podľa výšky vymáhanej 
sumy pri nároku na peňažné plnenie, 2. hodnotou vymáhaného majetku v pri 

nároku na vydanie majetku, 3. na základe údajov, ktoré sú k dispozícii 
o materiálnych záujmoch žalobcu. 4. hodnotou predmetu právnych vzťahov 

v okamihu podania žaloby v určovacích žalobách alebo v žalobách o zmenu 
právnych vzťahov. 

3. V žalobách pozostávajúcich z niekoľkých nárokov musí sa suma každého 
nároku určiť samostatne, hodnota predmetu sporu sa určí súčtom všetkých 

nárokov.  

4. Pokiaľ žalobca neurčil hodnotu predmetu sporu alebo ak ju určil 
v nesprávnej výške alebo mene, určí ju Arbitrážny súd z vlastného podnetu, na 

základe údajov, ktoré má Arbitrážny súd k dispozícii. Ak sa nedá určiť hodnota 
predmetu sporu ani takto, poplatok určí Arbitrážny súd paušálnou sumou 

uvedenou v týchto Pravidlách.  
5. Povinnosť určiť hodnotu sporu sa uplatňuje aj na účastníka 

rozhodcovského konania , ktorý podá vzájomný návrh alebo uplatní námietku 
započítania alebo iný spoplatnený úkon. 

 
§ 4 

Poplatok za rozhodcovské konanie 
1. Poplatok za rozhodcovské konanie (ďalej len „poplatok“) pri podaní 

žaloby, vzájomnej žaloby alebo námietky započítania je 5% (päť percent) 
z hodnoty predmetu sporu, vždy však minimálne  180,- Eur bez ohľadu na 

ďalšie ustanovenia týchto Pravidiel s výnimkou §5 bodu 5 Pravidiel. Ak výška 

poplatku nie je celé číslo, zaokrúhľuje sa poplatok na celé euro nadol.       
   

§ 5 
Čiastočné vrátenie poplatku a jeho zníženie  

1. Ak vezme žalobca žalobu, žalovaný vzájomnú žalobu, či iný 
spoplatňovaný návrh  späť najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni 
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doručenia prvého podania protistrany, môže  Arbitrážny súd na základe 

rozhodnutia Predsedu Arbitrážneho súdu vrátiť 50 % zaplateného poplatku.  
2. Ak sa rozhodcovské konanie zastaví z iného dôvodu ako je späťvzatie 

niektorého z návrhov, rozhodne na žiadosť účastníka rozhodcovského konania 
o čiastočnom vrátení poplatku ustanovený rozhodca (rozhodcovský senát) 

v rozhodcovskom rozhodnutí alebo uznesení o zastavení konania. Ak ešte 
nebol určený rozhodca (rozhodcovský senát), rozhodne o čiastočnom vrátení 

poplatku Predseda Arbitrážneho súdu.  
3. Ak je na základe predložených dokladov predpoklad, že rozhodcovské 

konanie prebehne len na základe predložených písomností bez ústneho 
pojednávania vo veci samej, na základe žiadosti účastníka rozhodcovského 

konania  môže Predseda Arbitrážneho súdu rozhodnúť o znížení   poplatku až o 
20 %. Výška takto zníženého poplatku nesmie klesnúť pod 180,-€.  Ak sa 

ukáže v priebehu konania, že sú predložené písomnosti nedostatočné pre 

rozhodnutie a konajúci rozhodca (rozhodcovský senát) nariadi ústne 
pojednávanie, tak k zníženiu poplatku nedôjde. Pokiaľ bol zaplatený už znížený 

poplatok a bolo potrebné nariadiť ústne pojednávanie, vzniká žalobcovi 
a účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý vykonal iný spoplatnený úkon, 

povinnosť doplatiť zvyšných 20 % poplatku v lehote určenej v písomnej výzve 
Arbitrážneho súdu.   

4. Ak je na základe predložených dokladov nesporné, že sa na 
rozhodcovskom konaní zúčastňuje ako účastník rozhodcovského konania  člen 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (zriaďovateľ) poplatok 
za podanie žaloby, vzájomnej žaloby alebo námietky započítania sa znižuje o 

20 %. Výška takto zníženého poplatku nesmie klesnúť pod 180,-€.  
5. Ak je na základe predložených dokladov nesporné, že sa na 

rozhodcovskom konaní zúčastňuje ako účastník rozhodcovského konania 
samotný zriaďovateľ Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

poplatok za podanie žaloby, vzájomnej žaloby alebo námietky započítania sa 

znižuje o 50 %. Výška takto zníženého poplatku nesmie klesnúť pod 90,-€.    
 

§ 6 
Zvýšenie poplatku 

1. Ak je predmetom rozhodcovského konania spor vzniknutý 
z medzinárodných obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov, 

zvyšuje  sa poplatok o 50 %. 
2. Ak spor nerozhoduje jediný rozhodca ale rozhodcovský senát, zvyšuje sa 

poplatok o 20 %. 
3. Ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňuje na ktorejkoľvek zo strán 

rozhodcovského konania  viac ako jeden účastník rozhodcovského konania 
poplatok za konanie sa zvyšuje o 10 % za každého ďalšieho účastníka 

rozhodcovského konania. (platí aj pre vedľajšieho účastníka a pod.).  
4. Výška poplatku podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa vypočíta 

tak, že k poplatku vypočítanému podľa §4 ods 1. sa pripočíta prislúchajúce 

percentuálne navýšenie, pričom ak výsledná výška poplatku nie je celé číslo, 
zaokrúhľuje sa poplatok na celé euro nadol.  

 
§ 7 

Poplatok za námietku nedostatku právomoci 
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1. Ak účastník rozhodcovského konania vzniesol námietku nedostatku 

právomoci Arbitrážneho súdu, je povinný zaplatiť poplatok za prejednanie 
námietky a vydanie rozhodnutia o nej vo výške 10 % poplatku za konanie, 

minimálne 180,- Eur a maximálne 3.000,- Eur. Pokiaľ sa poplatok nezaplatí ani 
v určenej primeranej lehote, námietka nedostatku právomoci sa neprejednáva.  

2. Ak sa námietke nedostatku právomoci vyhovie, Arbitrážny súd vráti 
strane poplatok zaplatený podľa §7 odsek 1., inak sa poplatok nevracia. 

 
§8 

Poplatok za vydanie predbežného opatrenia 
1. Ak účastník rozhodcovského konania požiada o vydanie predbežného 

opatrenia je povinný zaplatiť poplatok vo výške 300,- Eur + 20% z poplatku za 
rozhodcovské konanie. 

 

§9 
Ostatné poplatky 

1. Ak účastník rozhodcovského konania podá vzájomnú žalobu platia tie isté 
ustanovenia o poplatku ako pre hlavnú žalobu.  

2. Ak má na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka rozhodcovského konania  ako 
rozhodca rozhodovať iná osoba ako rozhodca zapísaný v Zozname rozhodcov 

Arbitrážneho súdu, je účastník rozhodcovského konania , ktorý navrhol 
ustanoviť takéhoto rozhodcu povinný zaplatiť poplatok vo výške 180,-€. 

V prípade nezaplatenia tohto poplatku v celej výške a v lehote určenej súdom 
sa má za to, že účastník rozhodcovského konania nenavrhol neustanoviť 

rozhodcu na prejednanie veci v stanovenej lehote. 
3. Ak nie je možné určiť hodnotu sporu podľa §3 tohto Poriadku, je účastník 

rozhodcovského konania povinný zaplatiť paušálny poplatok vo výške 1800,- 
Eur. 

4. Ak účastník rozhodcovského konania požiada o vyhotovenie fotokópií 

listín zo spisu  je povinný zaplatiť poplatok vo výške 0,50 Eur za každú aj 
začatú stranu. 

5. Ak účastník rozhodcovského konania požiada o vyhotovenie rovnopisu 
rozhodcovského rozhodnutia je povinný zaplatiť poplatok vo výške 50,- Eur. 

 
§10 

Vrátenie poplatku 
1. Ak tento Poriadok alebo Rokovací poriadok Arbitrážneho súdu alebo 

dohoda neustanovuje inak, poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol 
povinný ho platiť. Ak niekto zaplatil vyšší poplatok ako mal zaplatiť, preplatok 

sa v presahujúcej časti vráti.  
2. V prípadoch osobitného zreteľa môže Predseda Arbitrážneho súdu na 

žiadosť poplatníka rozhodnúť, že sa zaplatený poplatok vráti. Žiadosť 
o vrátenie poplatku nepodlieha poplatkovej povinnosti.  

3. Rozhodca môže rozhodnúť, v prípade ak účastníci rozhodcovského 

konania počas konania uzavrú zmier, vráti časť poplatku, maximálne však do 
výšky 50%  poplatku určeného podľa týchto Pravidiel.  

 
§ 11 

Náklady rozhodcovského konania 
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1. Na úhradu nákladov vzniknutých pri prejednávaní sporu pred 

Arbitrážnym súdom (najmä trovy na vykonanie dôkazov, odmena znalca 
a/alebo tlmočníka, náklady na vyhotovenie prekladov písomností, cestovné 

výdavky rozhodcov, ústne pojednávania mimo sídla Arbitrážneho súdu, a pod. 
) sú účastníci rozhodcovského konania povinní zložiť primeraný preddavok vo 

výške a lehote určenej Arbitrážnym súdom. 
2. Povinnosť uhradiť primeraný preddavok na náklady uloží Arbitrážny súd 

účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý navrhol vykonať úkon s ktorým sú 
spojené predmetné náklady.  

3. Celkové náklady rozhodcovského konania vzniknuté pri konaní pred 
Arbitrážnym súdom, sú mu účastníci rozhodcovského konania povinní na 

základe vyúčtovania Arbitrážneho súdu  uhradiť najneskôr do 10 dní od 
vydania Rozhodcovského rozsudku alebo Uznesenia o zastavení konania. 

 

 
§ 12 

Náhrada trov konania 
1. Účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci plný úspech, 

Arbitrážny súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo 
bránenie práva proti účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý vo veci úspech 

nemal.  
2. Ak mal účastník rozhodcovského konania vo veci úspech len čiastočný, 

Arbitrážny súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny 
z účastníkov rozhodcovského konania nemá právo na náhradu trov.  

3. Aj keď mal účastník rozhodcovského konania vo veci úspech len 
čiastočný, môže mu Arbitrážny súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal 

neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia 
záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy Arbitrážneho súdu.  

4. Odporca, ktorý nemal úspech vo veci, má právo na náhradu trov konania 

proti navrhovateľovi, ak svojím správaním nedal príčinu na podanie návrhu na 
začatie konania.  

5. Účastníkovi rozhodcovského konania, ktorému Arbitrážny súd prizná 
náhradu trov konania, prizná aj náhradu trov predbežného opatrenia a 

zabezpečenia dôkazov.  
6. Žiaden z účastníkov rozhodcovského konania nemá právo na náhradu 

trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie sa skončilo zmierom, alebo bolo 
zmierovacie konanie zastavené, pokiaľ v ňom nebolo o náhrade trov dojednané 

niečo iné.  
7. Náhrada trov právneho zastúpenia sa priznáva najviac vo výške 

stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike.  

8. O náhrade trov konania a ich rozdelení sa rozhoduje v rozhodcovskom 
rozhodnutí. Arbitrážny súd môže o trovách konania rozhodnúť aj samostatným 

rozhodcovským rozsudkom po vydaní rozhodcovského rozsudku vo veci samej. 

9. Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť medzi sebou na 
inom rozdelení trov rozhodcovského konania, ako je uvedené v tomto 

ustanovení a to na základe dohody, ktorá je súčasťou rozhodcovskej zmluvy 
alebo rozhodcovskej doložky.  

10. V prípadoch osobitného zreteľa, ako výnimku z ustanovení týchto 
Pravidiel môže Arbitrážny súd uložiť jednej strane, aby nahradila druhej strane 
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náklady, ktoré táto zbytočne vynaložila na základe neúčelných alebo 

nepotrebných úkonov prvej strany. Takýmito úkonmi sa rozumejú úkony, ktoré 
spôsobili druhej strane zbytočné náklady na opatrenia v konaní, pretože neboli 

potrebné, najmä náklady, ktoré vznikli účastníkom rozhodcovského konania  
alebo Arbitrážnemu súdu spôsobením neodôvodnených prieťahov 

v rozhodcovskom konaní.  
11. Ak nie je vyššie uvedené  inak, postupuje sa podľa príslušných 

ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ( „CSP“). 
 

§ 13 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto Pravidlá sú súčasťou Rokovacieho poriadku Arbitrážneho súdu a boli 

schválené spolu s Rokovacím poriadkom.  

2. Zmeny a doplnky týchto Pravidiel vydáva predsedníctvo zriaďovateľa na 
návrh Predsedníctva Arbitrážneho súdu, pričom tieto zmeny  nadobudnú 

platnosť dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia v Obchodnom 
vestníku, ak zo zmien, doplnkov alebo zo zákona nevyplýva, že účinnosť 

nadobudnú neskorším dňom. 


