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Pravidlá o trovách rozhodcovského konania 
pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným pri Asociácii pre arbitráž 

v znení Dodatku č. 1 
 
 

Článok I 
Trovy rozhodcovského konania 

 
Pravidlá o trovách rozhodcovského konania (ďalej len „Pravidlá“) upravujú: 
 
- trovy nespotrebiteľského rozhodcovského konania (ďalej len „nespotrebiteľské 
rozhodcovské konanie“), 
 

- trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania (ďalej len „spotrebiteľské rozhodcovské 
konanie“ a spoločne s nespotrebiteľským rozhodcovským konaním aj ako len 
„rozhodcovské konanie“) (spoločne len „trovy rozhodcovského konania“) 
 
2. Trovy nespotrebiteľského rozhodcovského konania sú: 
 
a) poplatky, a to: 
 

• poplatok za rozhodcovské konanie, 
 

• osobitný poplatok na úhradu trov rozhodcovského konania, v ktorom má ako rozhodca 
rozhodovať iná osoba než je osoba zapísaná v zozname rozhodcov rozhodcovského 
súdu, 
 

• iné poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov, (spoločne ďalej len „poplatok“ v 
príslušnom gramatickom tvare), 
 

b) náklady rozhodcovského súdu, a to najmä: 
 

• trovy na vykonanie dôkazov, 
 

• odmena znalca, 
 

• ostatné hotové výdavky rozhodcovského súdu, 
 

c) odmena tlmočníka, 
 

d) hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, 
 

e) odmena za zastupovanie účastníka nespotrebiteľského rozhodcovského konania 
advokátom vo výške tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify stanovenej príslušným 
právnym predpisom. 
 
3. Trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania sú: 
 
a)hotové výdavky účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania a ich zástupcov, 
 

b) trovy na vykonanie dôkazov, poplatky za spotrebiteľské rozhodcovské konanie, 
 

c) znalečné, 
 

d) tlmočné a 
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e) odmena za zastupovanie účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania 
advokátom vo výške tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify stanovenej príslušným 
právnym predpisom. 
 

Článok II 
Platenie trov rozhodcovského konania 

 
1. Poplatky sa vyberajú za úkony na začatie rozhodcovského konania alebo za jednotlivé 
úkony uskutočnené v priebehu rozhodcovského konania, ak sa vykonávajú na návrh 
(najmä žaloba, vzájomná žaloba, zmena žaloby, námietky, žiadosť o prejednanie veci na 
ústnom pojednávaní, žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku a pod.), vo výške 
uvedenej v sadzobníku poplatkov, ak nie je ďalej uvedené inak. 
 
2. V nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je osobou povinnou zaplatiť poplatok 
navrhovateľ úkonu, pokiaľ rokovací poriadok rozhodcovského súdu nestanovuje, že 
poplatok platia všetci účastníci rozhodcovského konania spoločne a nerozdielne. V 
spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa procesný úkon spotrebiteľa nespoplatňuje a 
osobou povinnou zaplatiť poplatok je navrhovateľ úkonu, ak nie je spotrebiteľom. 
 
3. Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká vykonaním úkonu, s ktorým je podľa sadzobníka 
poplatkov spojená povinnosť zaplatiť poplatok. 
 
4. Poplatky sú splatné v lehote stanovenej rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu, 
inak do 3 (troch) dní od vzniku povinnosti zaplatiť poplatok. Rozhodcovský súd nie je 
povinný vyzývať účastníka rozhodcovského konania, ktorému vznikla povinnosť zaplatiť 
poplatok, na zaplatenie poplatku, príp. na doplatenie nezaplatenej časti poplatku; to 
neplatí v prípade poplatku za rozhodcovské konanie alebo poplatku za zmenu alebo 
doplnenie žaloby, ktoré neboli zaplatené, alebo boli zaplatené v menšej výške, než v akej 
vznikla povinnosť na ich zaplatenie; uvedené sa však nevzťahuje na spotrebiteľské 
rozhodcovské konanie. 
 
5. Následkom nezaplatenia poplatku je nevykonanie požadovaného úkonu, resp. 
neuskutočnenie konania, či zastavenie konania, pokiaľ rokovací poriadok rozhodcovského 
súdu nestanovuje inak. 
 
6. Rozhodcovský súd v priebehu rozhodcovského konania uhrádza náklady 
rozhodcovského súdu, ktoré vznikli v priebehu rozhodcovského konania. 
 
7. Pokiaľ rozhodcovský súd zabezpečuje tlmočníka v nespotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní, platí odmenu tohto tlmočníka účastník rozhodcovského konania, ktorému bol 
tlmočník zabezpečený, ktorého zástupcovi bol tlmočník zabezpečený, ktorý navrhol 
svedka, ktorému bol tlmočník zabezpečený, príp. na potvrdenie tvrdení ktorého je 
vypočúvaný svedok, ktorému bol tlmočník zabezpečený. 
 
8. Každý z účastníkov konania platí hotové výdavky, ktoré v priebehu rozhodcovského 
konania vznikli účastníkovi rozhodcovského konania a jeho zástupcovi, ako aj odmenu za 
zastupovanie advokátom. 
 

Článok III 
Vrátenie poplatku 
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Rozhodcovský súd vráti poplatok: 
 
a) zaplatený osobou, ktorá nebola povinná zaplatiť poplatok, 
 

b) zaplatený vo vyššej výške, než ako mal byť zaplatený, 
 

c) za námietku nedostatku právomoci, ak rozhodcovský súd vyhovie tejto námietke. 
 

Článok IV 
Náhrada trov konania 

 
1. Rozhodcovský súd prizná účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci 
úspech, náhradu trov konania, potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva 
proti účastníkovi, ktorý úspech nemal, a to: 
 

a) náhradu poplatkov zaplatených účastníkom rozhodcovského konania, 
 

b) náhradu preddavkov na náklady rozhodcovského súdu zaplatených účastníkom 
rozhodcovského konania, 
 

c) náhradu odmeny tlmočníka, zaplatenej účastníkom rozhodcovského konania (v 
nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní), 
 

d) náhradu hotových výdavkov účastníka rozhodcovského konania a zástupcu účastníka 
rozhodcovského konania, 
 

e) náhradu odmeny za zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom vo 
výške tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify 
 

f) znalečné a tlmočné. 
 
2. Pokiaľ mal účastník konania vo veci čiastočný úspech, rozhodcovský súd náhradu trov 
pomerne rozdelí, prípadne sa vysloví, že žiadny z účastníkov konania nemá právo na 
náhradu trov konania. 
 
3. Rozhodcovský súd môže uložiť účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý navrhuje 
vykonanie úkonu v rozhodcovskom konaní, a ktorý nie je spotrebiteľom, aby zložil 
primeraný preddavok na úhradu nákladov rozhodcovského súdu spojených s 
navrhovaným úkonom. 
 
4. Rozhodcovský súd v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní uloží v rozhodcovskom 
rozsudku povinnosť účastníka konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinnosť nahradiť 
rozhodcovskému súdu náklady rozhodcovského súdu, ktoré neboli pokryté preddavkami 
zaplatenými účastníkmi rozhodcovského konania; v prípade čiastočného úspechu vo veci 
rozhodcovský súd náhradu nákladov rozhodcovského súdu primerane rozdelí. V prípade 
rozhodcovského rozsudku o schválení zmieru rozhodcovský súd uloží účastníkom 
rozhodcovského konania povinnosť nahradiť náklady rozhodcovského súdu spoločne a 
nerozdielne. 
 
5. Trovy konania, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ, nesmú byť neprimerané; 
primeranosť sa posudzuje najmä s ohľadom na istinu uplatňovaného nároku. Poplatok za 
spotrebiteľské rozhodcovské konanie priznaný úspešnému účastníkovi v rámci trov 
konania nesmie prevýšiť výšku poplatku, ktorý možno vyrubiť v občianskom súdnom 
konaní. 
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6. Ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodcovský súd výnimočne náhradu trov 
v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní celkom alebo sčasti neprizná. Stály 
rozhodcovský súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník spotrebiteľského 
rozhodcovského konania, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a 
dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník spotrebiteľského 
rozhodcovského konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ak sú trovy konania 
v sporoch, ktoré sa v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok považujú 
za drobné spory neprimerané voči pohľadávke, môže ich rozhodcovský súd nepriznať 
alebo znížiť. 
 

Článok V 
Zastavenie rozhodcovského konania 

 
1. Pokiaľ dôjde k zastaveniu rozhodcovského konania, zaplatené poplatky sa nevracajú, 
pokiaľ tieto pravidlá výslovne nestanovujú inak. 
 
2. Rozhodcovský súd môže podľa svojho uváženia priznať v rozhodcovskom uznesení o 
zastavení rozhodcovského konania účastníkovi (účastníkom) rozhodcovského konania 
náhradu trov rozhodcovského konania proti druhému účastníkovi (resp. proti iným 
účastníkom) rozhodcovského konania, pokiaľ dospeje k záveru, že vzhľadom na okolnosti 
zastavenia rozhodcovského konania je priznanie náhrady trov rozhodcovského konania 
spravodlivé. 
 
3. Rozhodcovský súd v rozhodcovskom uznesení o zastavení rozhodcovského konania 
vysloví povinnosť nahradiť náklady rozhodcovského súdu tomu účastníkovi 
rozhodcovského konania, ktorý podľa názoru rozhodcovského súdu zavinil, že sa 
rozhodcovské konanie muselo zastaviť, príp. upustí od povinnosti nahradiť náklady 
rozhodcovského konania. 
 
4. Pokiaľ do zastavenia rozhodcovského konania vznikla povinnosť zaplatiť poplatok, 
zastavením rozhodcovského konania táto povinnosť zaniká, pokiaľ rokovací poriadok 
rozhodcovského súdu nestanovuje inak. 
 
5. Ak rozhodcovský súd spotrebiteľské rozhodcovské konanie zastaví z dôvodu 
nedostatku právomoci rozhodovať, neprizná žiadnemu účastníkovi náhradu trov konania. 




