
Výročná správa Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform a správa o činnosti Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (2015)

 

VÝROČNÁ SPRÁVA Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform
A 

SPRÁVA O ČINNOSTI Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court
ZA ROK 2015

V Bratislave  marec 2016
s. 1/13 s.



Výročná správa Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform a správa o činnosti Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (2015)

O B S A H

A. Výročná správa ADReS Platform za rok 2015.............................................................................. 3A.1 Všeobecná charakteristika združenia............................................................................................... 3A.1.1 Základné údaje združenia....................................................................................................... 3A.1.2 Činnosť ADReS Platform.......................................................................................................... 4A.1.3 Vplyv legislatívnych zmien na činnosť združenia.........................................................5A.2 Hospodárenie združenia........................................................................................................................ 6A.2.1 Vybrané ukazovatele hospodárenia za rok 2015 ..........................................................6A.2.2 Návrh rozpočtu združenia na rok 2016.............................................................................6A.3 Orgány a organizačná štruktúra združenia .................................................................................... 7A.3.1 Orgány ADReS Platform........................................................................................................... 7A.3.2  Organizačná štruktúra ADReS Platform...........................................................................8
B. Správa o činnosti stáleho rozhodcovského súdu za rok 2015................................................9B.1 Všeobecná charakteristika CIPAC....................................................................................................... 9B.1.1 Základné údaje stáleho rozhodcovského súdu...............................................................9B.1.2 Dokumenty CIPAC...................................................................................................................... 9B.2 Arbitrážna činnosť CIPAC.................................................................................................................... 10B.2.1 Štatistika vybraných ukazovateľov.................................................................................... 10B.2.2 Ukazovatele podľa zákona o rozhodcovskom konaní................................................11B.2.3 Prehľad konaní pred všeobecnými súdmi SR...............................................................11B.3 Organizácia CIPAC a jeho orgány...................................................................................................... 12B.3.1 Orgány CIPAC............................................................................................................................. 12B.3.2 Rozhodcovia CIPAC.................................................................................................................. 12* * *Schvaľovacia doložka
Táto výročná správa a správa o činnosti bola v súlade s čl. XII ods. 3 písm. k) Stanov Alternative  
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A. Výročná správa ADReS Platform za rok 2015

A.1 Všeobecná charakteristika združenia
Alternative  Dispute  Resolution  &  Self-Regulation  Platform (ďalej  aj  ako  „ADReS  Platform“) je záujmové  združenie  právnických  osôb,  ktoré  vzniklo  v  Bratislave  26.  marca  2015 v nadväznosti aj na nevhodné legislatívne zásahy do právnej úpravy regulujúcej prostriedky alternatívneho riešenia súkromnoprávnych sporov v Slovenskej republike. ADReS Platform bolo založené svojimi zakladateľmi na účely realizácie, podpory a propagácie alternatívnych spôsobov riešenia obchodných, pracovných a iných súkromnoprávnych sporov, predovšetkým  sporov  v  oblasti  duševného  vlastníctva,  osobitne  prostredníctvom rozhodcovského  konania  a  mediácie,  ako  aj  na  účely  podpory  samoregulácie  v  oblasti kreatívneho priemyslu.K  základným  činnostiam,  ktoré  si  združenie  vytýčilo  v  Stanovách  Alternative  Dispute Resolution & Self-Regulation Platform (ADReS Platform), schválených pri založení združenia 10. februára 2015 v Bratislave, (ďalej len „Stanovy“) patrí o. i.

• zriadenie a udržiavanie stáleho rozhodcovského súdu podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoRK“) a
• zriadenie a udržiavanie mediačného centra podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoM“).Na zriadenie sa však v oboch prípadoch podľa Stanov vyžaduje súhlas príslušného orgánu združenia, ktorý môže v zmysle Stanov rozhodnúť aj inak (napr. rozhodne o nezriadení alebo zriadenie odloží či podmieni splnením určitých podmienok).  

A.1.1 Základné údaje združeniaOficiálny názov združenia: Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation PlatformNázov združenia  v  slovenskom jazyku:  ADReS –  Platforma pre  alternatívne  riešenie  sporov  
a samoreguláciu Skrátený názov združenia: ADReS PlatformSídlo združenia: Grösslingová ulica č. 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika IČO: 45 74 60 36Webové sídlo: http://www.cipac.skE-mail: adres.platform@gmail.comTel. číslo: +421(0)2/52634203Informácie o CIPAC sa zverejňujú aj na stránke: http://www.pubres.sk/cipacADReS Platform nie je platiteľom DPH.ADReS  Platform  je  zapísané  v  registri  záujmových  združení  právnických  osôb  Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2015/030260. 
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A.1.2 Činnosť ADReS PlatformPopri  zriadení  a  udržiavaní  Creative  Industry  &  Intellectual  Property  Arbitration  Court /  
Stáleho  rozhodcovského  súdu  CIPAC (ďalej  aj  „CIPAC“),  ktorý  nie  je  spotrebiteľským rozhodcovským súdom, je predmetom činnosti ADReS Platforma) vytváranie  komunikačnej  platformy  pre  alternatívne  riešenie  sporov,  záujmovú koreguláciu a samoregulačné orgány a samoregulačné mechanizmy,b) ochrana záujmov a presadzovanie spoločných záujmov v platforme združených osôb,c) vytváranie  platformy  pre  deontologické  a  etické  štandardy  najmä  samoregulácie, koregulácie, arbitráže a mediácie vrátane kódexov správania sa na vnútroštátnej úrovni a pri riešení cezhraničných sporov,d) výskum v oblasti samoregulácie a alternatívnych spôsobov riešenia sporov,e) vydavateľská činnosť vo vzťahu k samoregulácii  a  alternatívnym spôsobom riešenia sporov,f) výroba  audiovizuálnych  záznamov  a  produkcia  audiovizuálnych  diel  vo  vzťahu k samoregulácii a alternatívnym spôsobom riešenia sporov,g) vytváranie  prostredia  pre  uplatňovanie  samoregulácie  a  alternatívnych  spôsobov riešenia sporov vrátane vzdelávania,  školiacej  činnosti  a  organizovania workshopov, konferencií a tréningov, h) monitoring prípravy a implementácie legislatívy a regulačných nástrojov v rámci SR a EÚ,i) spolupráca s regulačnými orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, najmä pri príprave legislatívneho prostredia a regulačných politík,j) zabezpečovanie  riešenia  sporov  alternatívnym  spôsobom  v  oblasti  obchodu, kreatívneho  priemyslu  a  duševného  vlastníctva  v  spolupráci  so  záujmovými samoregulačnými a koregulačnými združeniami a orgánmi,k) spolupráca  s  tretími  osobami,  najmä  zriaďovateľmi  stálych  rozhodcovských  súdov, spotrebiteľských rozhodcovských súdov a mediačných centier,l) zastupovanie v príslušných medzinárodných organizáciách a združeniach,m) podieľanie sa na vytváraní príslušných kódexov správania sa na úrovni EÚ a na ich hodnotení,n) vytváranie  štatistických  a  informačných  databáz  v  oblasti  samoregulácie a alternatívnych spôsobov riešenia sporov vrátane zdieľania týchto informácií,o) popularizácia  a  propagácia  platformy  a  výsledkov  jej  činnosti  vrátane  propagácie stáleho rozhodcovského súdu a mediačného centra, pokiaľ sú zriadené,p) propagácia samoregulácie a alternatívnych spôsobov riešenia sporov.
Z  dôvodov  nevhodných  legislatívnych  zmien  v  ZoM  sa  orgány  ADReS  Platform  rozhodli nezriadiť mediačné centrum.  K 31.  decembru 2015 tak ADReS Platform nemala mediačné centrum, ani združenie samotné nepôsobilo ako mediačné centrum. Namiesto mediačného centra  združenie  rozhodlo  o  zriadení  facilitačného  centra  ADReS  Platform,  ktoré  realizuje jednu z foriem moderovaného zmierovacieho procesu – facilitáciu. Facilitácia – ako prostriedok alternatívneho riešenia sporu za prítomnosti  sporových strán a tretej  (nezainteresovanej)  osoby  –  je  založená  na  obdobných  princípoch  ako  mediácia,  na rozdiel od mediácie je neformálna a nie je zaťažená nadmernou právnou reguláciou. 
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A.1.3 Vplyv legislatívnych zmien na činnosť združeniaADReS  Platform,  s  ohľadom  na  jej  činnosť,  ovplyvňujú  hlavne  zmeny  v  právnej  regulácii alternatívnych spôsobov riešenia. V roku 2015 to boli predovšetkým ostatné novelizácie ZoRK a novelizácia ZoM. Činnosť  združenia  primárne  ovplyvnila  novelizácia  ZoRK  účinná  od  1.  januára  2015 (vykonaná  zákonom č. 336/2014 Z.  z.  z  21.  októbra  2014),  ktorou sa  výrazne  obmedzila 
možnosť zriaďovať stále rozhodcovské súdy (§ 12 ods. 1). V nadväznosti na znenie § 54a ods.  1  ZoRK  v  znení  tejto  novely  (podľa  ktorého  „stály  rozhodcovský  súd  zriadený pred 1. januárom 2015 musí do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona splniť podmienky ustanovené týmto zákonom pre stále rozhodcovské súdy zriadené po 31. decembri 2014) došlo k faktickej (aj právnej) transformácii Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC tak,  aby sa zabezpečila  kontinuita  ochrany  záujmov  zmluvných  strán,  ktoré  sa  dohodli na rozhodcovskej doložke (zmluve) CIPAC. Faktická a právna transformácia arbitráže sa uskutočnila k 31. marcu 2015 v intenciách § 54a ods.  3  prvá veta ZoRK v znení zákona č.  336/2014 Z.  z.,  podľa ktorého:  „ Ak rozhodcovská 
zmluva  odkazuje  na stály  rozhodcovský  súd  zriadený  podľa  doterajších  predpisov,  ktorého  
pôvodný zriaďovateľ nespĺňa od 1.  januára 2015 podmienky ustanovené týmto zákonom pre  
zriaďovateľa  nového  stáleho  rozhodcovského  súdu  a  ak  sa  pôvodný  zriaďovateľ  stáleho  
rozhodcovského súdu stane členom iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského  
súdu,  aby sa splnili  tieto podmienky,  platí,  že rozhodcovská zmluva odkazuje na nový  
stály rozhodcovský súd zriadený podľa tohto zákona iným zriaďovateľom.“Neopodstatnene  reštriktívnu  zmenu  v  zriaďovaní  centier  alternatívneho  riešenia  sporov priniesla  aj  novelizácia  ZoM  účinná  od  1. 1. 2016   (vykonaná  zákonom  č.  390/2015  Z.  z. z 12. novembra 2015),  keď  podľa § 11 ods.  2 ZoM v znení tejto novely  možno mediačné 
centrum zriadiť len ako právnickú osobu. Keďže mediačné centrá zriadené do 31. 12. 2015 v inej forme (napr. ako organizačné zložky) museli prejsť v rámci 1. Q 2016 transformáciou, inak fakticky zanikli (§ 16a ods. 5 ZoM v znení zákona č. 390/2015 Z. z.), ADReS Platform svoj zámer zmeniť facilitačné centrum (organizačný útvar združenia) na mediačné centrum podľa ZoM prehodnotila a mediačné centrum v roku 2015 nezriadila.V  nadväznosti  na  zmeny  v  ZoM  preto  poslaním  facilitačného  centra ostáva  vykonávanie výlučne  facilitácie,  pričom  zámerom  pre  rok  2016  je  pri  facilitácii  spolupracovať predovšetkým  s profesionálnymi  mediátormi  (zapísanými  v  zozname  Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej  republiky).  Pokiaľ  ide  o  mediáciu,  úlohou  facilitačného  centra je sprostredkovať kontakty na mediátorov či pomoc pri hľadaní vhodného mediátora.Ostatná novela ZoRK (vykonaná zákonom č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015) bude mať na činnosť ADReS Platform  zásadný vplyv  až priebehu roku 2016.  Touto novelou sa totiž s účinnosťou  od 1.1.2017  právne  opätovne  zužuje  priestor  pre  udržiavanie  stálych 
rozhodcovských súdov a jej dôsledné naplnenie v praxi v podstate znamená faktický zánik súkromnej inštitucionálnej arbitráže.Bude  preto  nevyhnutné,  aby  ADReS  Platform vyvinula  všetko  možné  úsilie  na  zachovanie súčasného  duálneho  modelu  arbitráže  v  súkromnoprávnych  vzťahoch,  kde  popri  ad  hoc arbitráži  pôsobí  súkromná inštitucionálna arbitráž v  súlade  so zásadou autonómie  vôle strán vstupujúcich do súkromnoprávneho nespotrebiteľského zmluvného vzťahu.    

s. 5/13 s.



Výročná správa Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform a správa o činnosti Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (2015)

A.2 Hospodárenie združeniaHospodárenie  ADReS  Platform  upravuje  predovšetkým  článok  XVI  Stanov  (úprava majetkových pomerov).  Za  hospodárenie  platformy  zodpovedá  prezident,  ktorý  je  viazaný pri svojej  činnosti  rozhodnutiami  správnej  rady.  Dohľad  nad  hospodárením  platformy vykonáva supervízor.Príjmy  platformy  tvoria  najmä  členské  príspevky  a  ďalšie  príspevky  právnických  osôb a fyzických osôb. Výdavky  platformy  a  jej  organizačných  útvarov  tvoria  najmä  náklady  na  administratívne zabezpečenie, náklady súvisiace s výkonom predmetu činnosti platformy ako stálej činnosti (trvalé  aktivity),  viacročných  aktivít  platformy,  prioritných  projektov  a  ad  hoc projektov. Viacročné aktivity platformy, ktoré nie sú pokryté z príjmov z členských príspevkov, prioritné projekty a ad hoc projekty sa financujú osobitne.
A.2.1 Vybrané ukazovatele hospodárenia za rok 2015 Účtovné obdobie: 26. 3. 2015 – 31. 12. 2015Rozdiel príjmov a výdavkov za účtovné obdobie: 388,36 eurRozdiel majetku a záväzkov za účtovné obdobie:  388,36 eurDaň na úhradu: 0 eurRozdiel príjmov a nákladov z predchádzajúceho účtovného obdobia: 0 eurRozdiel majetku a záväzkov z predchádzajúceho účtovného obdobia: 0 eurK  riadnej  účtovnej  závierke  za  rok  2015  supervízor  združenia  nevzniesol  pripomienky.  Predmetná  účtovná  závierka  bola  v  súlade  s  čl.  XII  ods.  3  písm.  k)  Stanov  schválená zhromaždením delegátov na spoločnej schôdzi orgánov ADReS Platform v Bratislave 27. marca 2016 postupom podľa  čl. XII ods. 9 písm. a) Stanov.
A.2.2 Návrh rozpočtu združenia na rok 2016
Plán príjmovPríjmy v roku 2016 (bez neplánovaných príjmov z činnosti CIPAC): 600,00 eurRozdiel majetku a záväzkov z predchádzajúceho účtovného obdobia:  388,36 eurSpolu: 988,36 eur
Plán výdavkovVýdavky na činnosť združenia (bez neplánovaných výdavkov): 988,36 eur- v tom prevádzka webu: 250,00 eur- v tom bežná prevádzka CIPAC (bez výdavkov na kanceláriu CIPAC): 120,00 eur- v tom bežná prevádzka kancelárie CIPAC: 360,00 eur- v tom bežná prevádzka facilitačného centra ADReS Platform: 120,00 eur- v tom iné výdavky na prevádzku (bankové poplatky a pod.): 138,36 eur
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PoznámkyV  rozpočte  nie  sú  zohľadnené  príjmy  z  činnosti  CIPAC,  keďže  ide  o  náhodné  príjmy dosahované  v  závislosti  od  realizovaného  rozhodcovského  konania.  Pokiaľ  ide  o  výdavky,  v rozpočte  nie  sú  kalkulované  výdavky  na  rozhodcov  CIPAC,  vykonanie  či  zabezpečenie dôkazov,  keďže  tieto  náklady  na  rozhodcovské  konanie  pred  CIPAC  sa  plne  pokrývajú poplatkom  za  rozhodcovské  konanie,  ktorý  hradia  účastníci  rozhodcovského  konania a ktorých  výšku  upravuje  Sadzobník  poplatkov  CIPAC  (ďalej  aj  „Sadzobník“)  zverejnený 29. apríla  2015  oznámením  v Obchodnom  vestníku  č.  81/2015  (O000245)  ako  príloha Rokovacieho  poriadku Stáleho  rozhodcovského  súdu  CIPAC  (ďalej  aj  „Rokovací  poriadok“) v súlade s § 43 ods. 1 Rokovacieho poriadku.
A.3 Orgány a organizačná štruktúra združenia Štatutárnymi orgánmi ADReS Platform sú prezident a viceprezident, ktorí konajú samostatne; ďalšími orgánmi sú zhromaždenie delegátov platformy, správna rada platformy a supervízor.ADReS Platform je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu pod názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (skrátene CIPAC).ADReS Platform v roku 2015 z rozhodnutia svojich orgánov nezriadila mediačné centrum, pričom jeho zriadenie zároveň odložila na neurčito.
A.3.1 Orgány ADReS PlatformOrgánmi platformy sú1. zhromaždenie delegátov,2. správna rada,3. supervízor,4. prezident a 5. viceprezident.Zhromaždenie  delegátov je  najvyšším orgánom združenia  a  tvoria  ho všetci  delegáti.  Člen združenia  môže  byť  zastúpený  najviac  dvomi  delegátmi.  V  roku  2015  mal  každý  člen ustanovených dvoch delegátov,  prostredníctvom ktorých sa mohol  zúčastňovať na činnosti združenia.Správna rada je  výkonným orgánom združenia.  V súčasnom päťročnom volebnom cykle je trojčlenná a tvoria ju prezident, dvaja stáli členovia (a žiaden nestály člen), pričom príslušné päťročné funkčné obdobie (prezidenta a viceprezidenta) uplynie 26. marca 2020.Prezident  a  viceprezident  sú  štatutárnymi  orgánmi  ADReS  Platform;  konajú  samostatne. Funkčné  obdobie  prezidenta  a  viceprezidenta  je  päťročné,  pričom  prezidenta  volí  zhromaždenie delegátov, viceprezidenta spomedzi svojich členov volí správna rada združenia. Vo funkčnom období 26. 3. 2015 – 26. 3. 2020 pôsobí ako prezident ADReS Platform Radoslav Kutaš a ako viceprezidentka ADReS Platform Zuzana Mistríková.Supervízor  je  kontrolným  orgánom  združenia,  ktorého  volí  zhromaždenie  delegátov na obdobie piatich rokov. Pre funkčné obdobie 31. 3. 2015 – 31. 3. 2020 bola supervízorkou ADReS Platform zvolená Slavomíra Salajová.

s. 7/13 s.



Výročná správa Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform a správa o činnosti Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (2015)

A.3.2  Organizačná štruktúra ADReS PlatformADReS Platfrom sa vnútorne člení, pričom ho tvoria tieto odborné organizačné útvary:1. Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (CIPAC)2. facilitačné centrum ADReS Platform (FC ADReS Platform)Stály rozhodcovský súd CIPAC je  stálym organizačným útvarom združenia.  Orgány stáleho rozhodcovského  súdu,  ich  pôsobnosť  a  zloženie  stanovuje  Štatút  stáleho  rozhodcovského súdu CIPAC (ďalej aj „Štatút“), ktorý schválilo zhromaždenie delegátov 31. marca 2015.Facilitačné  centrum  je  odborným  pracoviskom,  ktoré  ako  organizačný  útvar  združenia zabezpečuje činnosť združenia v oblasti riešenia sporov alternatívnym spôsobom s využitím mediácie  a  facilitácie  (ako  neformálneho  spôsobu  riešenia  sporov).  Na  tieto  účely  ADReS Platfrom sprostredkúva kontakty a rozvíja spoluprácu s mediátormi zapísanými v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pôvodný  zámer  transformovať  facilitačné  centrum  na  mediačné  centrum  sa  v  roku  2015 neuskutočnil a aj v nadväznosti na novelizáciu ZoM (keď podľa § 11 ods. 2 ZoM s účinnosťou  od  1. januára  2016  možno  mediačné  centrum  zriadiť  len  ako  právnickú  osobu)  odložilo združenie  zriadenie  mediačného  centra  na  neurčito.  Rovnako  aj  rozhodnutie  o  otázke, či sa samotné združenie ADReS Platform stane mediačným centrom, orgány združenia odložili na neurčito. 
Obrázok: Náhľad webovej stránky
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B. Správa o činnosti stáleho rozhodcovského súdu za rok 2015

B.1 Všeobecná charakteristika CIPACStály rozhodcovský súd CIPAC vznikol v roku 2008 pre potreby kreatívneho priemyslu ako platforma pre alternatívne riešenie všeobecných obchodných sporov a špecificky tiež sporov z práv duševného vlastníctva.Zriadenie  tohto  stáleho  rozhodcovského  súdu  bolo  zverejnené  v  Obchodnom  vestníku 17. februára 2009 (OV č.  32A,  s.  126 – 135) a 29.  decembra 2010 bola zverejnená zmena údajov (OV č. 249C, s. 5 – 7).Zmenou legislatívneho prostredia v roku 2015 došlo aj k štrukturálnej zmene v rámci CIPAC. Zriaďovateľom  Stáleho  rozhodcovského  súdu  CIPAC  sa  od  31.  marca  2015  stalo  ADReS Platform.Stály rozhodcovský súd CIPAC,  zriadený združením ADReS Platform (zoznam Ministerstva spravodlivosti SR, č. zápisu 183), je v súlade s § 54b ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní nástupcom  stáleho  rozhodcovského  súdu  dovtedy  zriadeného  pod  rovnakým  názvom pri spoločnosti PubRes s. r. o. (zoznam Ministerstva spravodlivosti SR, č. zápisu 59).
B.1.1 Základné údaje stáleho rozhodcovského súduOficiálny názov: Creative Industry & Intellectual Property Arbitration CourtNázov rozhodcovského súdu v slovenskom jazyku: Stály rozhodcovský súd CIPAC Skrátený názov rozhodcovského súdu: CIPACSídlo rozhodcovského súdu: Grösslingová ulica č. 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika Webové sídlo: http://www.cipac.skE-mail: cipac.arbitration@gmail.comTel. číslo: +421(0)2/52634203 Fax: +421(0)2/52634202Bankové spojenie na účely úhrady rozhodcovského poplatku: Banka: Sberbank SlovenskoMajiteľ účtu: ADReS PlatformSWIFT: LUBA SKBXIBAN: SK 48 3100 000000 4001240100 Creative Industry & Intellectual  Property Arbitration Court  (CIPAC) je zapísaný v zozname stálych rozhodcovských súdov vedenom Ministerstvom spravodlivosti  Slovenskej  republiky pod č. 183. 
B.1.2 Dokumenty CIPACS účinnosťou od 31. marca 2015 upravujú rozhodcovské konanie pred CIPAC nové základné vnútorné  predpisy  –  Štatút,  Rokovací  poriadok a  Sadzobník –  ktoré  nahrádzajú  doterajšie 
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vnútorné predpisy CIPAC.Štatút a Rokovací poriadok vrátane Sadzobníka boli zverejnené 29. apríla 2015 oznámením v Obchodnom vestníku č. 81/2015 (O000245); oprava zverejnených údajov bola zverejnená 7. mája 2015 v Obchodnom vestníku č. 86/2015 (E000028).Doterajšie  vnútorné  predpisy  (pôvodný  štatút  CIPAC  a  rokovací  poriadok  CIPAC so sadzobníkom účinný od 17. februára 2009, resp. v ich novelizovanom znení s účinnosťou od 1. októbra 2010) strácajú od 31.  marca 2015 platnosť okrem prípadov,  kde sa zmluvné strany na ich použití  dohodli v rozhodcovskej zmluve.
B.2 Arbitrážna činnosť CIPACArbitráž je prostriedkom alternatívneho riešenia sporu, kde o súkromnom spore autoritatívne rozhoduje  na  základe  dohody  sporových  strán  nezainteresovaná  (nestranná)  osoba (rozhodca),  ktorá  tak  nereprezentuje  súdnu  moc  štátu.  Arbitráž  môže  mať  formu  ad  hoc arbitráže  (zmluvou  dohodnutí  rozhodcovia)  alebo  inštitucionálnej  arbitráže  (zmluvou dohodnutý stály rozhodcovský súd).   Creative  Industry  &  Intellectual  Property  Arbitration  Court  ako  stály  rozhodcovský  súd je súčasťou inštitucionálnej arbitráže v Slovenskej republike.Stály  rozhodcovský  súd  CIPAC  rozhoduje  nezávislo  a  zákonne  v  rozhodcovskom  konaní prostredníctvom svojich rozhodcov spory vzniknuté z tuzemských alebo z medzinárodných obchodnoprávnych  alebo  občianskoprávnych  vzťahov,  ohľadom  ktorých  možno  uzatvoriť dohodu o  urovnaní  (pokonávku)  vrátane  sporov  o  určení,  či  tu  právo  alebo  právny  vzťah je alebo nie je.Stály rozhodcovský súd CIPAC nie je spotrebiteľským rozhodcovským súdom. V rozhodcovskom konaní  pred  CIPAC  preto  nemožno  rozhodnúť  spor  medzi  dodávateľom  a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.
B.2.1 Štatistika vybraných ukazovateľovStály rozhodcovský súd CIPAC patrí k malým špecializovaným rozhodcovským súdom, a to aj s ohľadom na nápad sporov. Od svojho vzniku v roku 2008 sa profiluje ako stabilný arbitrážny mechanizmus riešenia majetkových sporov predovšetkým v oblasti autorských a súvisiacich práv, resp. práv duševného vlastníctva, kde je potreba dôvernosti mimoriadne vysoká. Rozhodcovská doložka CIPAC sa vo väčšom množstve rozšírila hlavne v oblasti audiovizuálnej produkcie, reklamnej produkcie alebo pri vydavateľskej činnosti; bežne ju obsahujú aj zmluvy s cudzím  prvkom  (napr.  o  cezhraničnej  koprodukcii).  Zmluvné  vzťahy  v  týchto  oblastiach sú typické  tým,  že  zmluvné  strany  do  nich  vstupujú  na  dlhé  obdobie,  v  audiovizuálnych koprodukčných vzťahoch dokonca na celé desaťročia. Rozhodcovská doložka CIPAC tak v zmluve plní predovšetkým preventívny účel a poskytuje zmluvným stranám istotu pred nepredvídateľnými zmenami právneho prostredia a aj záruku, že do zmluvného vzťahu vstupuje so spoľahlivým partnerom.Práve  nízky nápad  sporov na  rozhodcovský  súd  CIPAC  –  v  pomere  k  vyššej  rozšírenosti rozhodcovskej doložky CIPAC v zmluvách – považujeme za preukázanie úspešného pôsobenia Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC v prostredí kreatívneho priemyslu a jeho užitočnosť.
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Na základe sprostredkovanej spätnej väzby odhadujeme, že v rokoch 2009-2015 boli zmluvy,  obsahujúce rozhodcovskú doložku CIPAC, uzatvorené rádovo  v stovkách.  Pritom len za rok 2015, po vynútenej transformácii v marci 2015, keď došlo aj k úprave vzorovej rozhodcovskej doložky CIPAC a k uvedeniu vzorovej rozhodcovskej doložky CIPAC  s eskalačnou klauzulou (kde arbitráži  predchádza mediácia),  sa počet  zmlúv obsahujúcich rozhodcovskú doložkou CIPAC, ktoré boli uzavreté v období apríl – december 2015, odhaduje rádovo na desiatky.       
Tabuľka 1: Súhrnný prehľad vybraných ukazovateľov (1+2)

Štatistický ukazovateľ / v kalendárnom roku 2015 2014 2013Rozhodcovské konanie 
pred CIPAC

počet konaní začatých v danom roku 0 0 1počet konaní ukončených v danom roku 0 0 1počet konaní prebiehajúcich v danom roku 0 0 1priemerný čas konania (od žaloby po právoplatnosť rozsudku) v danom roku (v dňoch) - - 73priemerný počet rozhodcov na jedno konanie v danom roku - - 3počet rozhodcov rozhodujúcich vo viac ako jednom konaní v danom roku - - 0počet (totožných) sporiacich sa strán vo viac ako jednom konaní v danom roku - - 0Súdne konanie
o zrušenie 

rozhodnutia 
CIPAC 

počet konaní začatých v danom roku na všeobecnom súde SR 0 0 1počet konaní prebiehajúcich v danom roku na všeobecnom súde SR 1 1 1počet konaní ukončených v danom roku na všeobecnom súde SR zrušením rozhodnutia 0 0 0počet konaní ukončených v danom roku na všeobecnom súde SR inak ako zrušením 1 0 0
B.2.2 Ukazovatele podľa zákona o rozhodcovskom konaníV súlade s § 12 ods. 6 ZoRK v znení zákona č. 336/2014 Z. z. sa zverejňujú tieto základné údaje o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC:1. Počet konaní začatých pred CIPAC v roku 2015: 02. Počet konaní ukončených pred CIPAC v roku 2015: 03. Počet konaní prebiehajúcich pred CIPAC v roku 2015: 04. Celkový počet účastníkov konania za rok 2015: 05. Účastníci, ktorí sa zúčastňovali alebo zúčastňujú viac ako jedného konania pred CIPAC v roku 2015: n. a.6. Menovitý  zoznam  rozhodcov,  ktorí  boli  v  roku  2015  ustanovení  za  rozhodcov v konkrétnom konaní pred CIPAC (spolu s údajom o počte konaní, v ktorých bol daný rozhodca ustanovený): n. a.7. Celková  výška  poplatkov  uhradených  Stálemu  rozhodcovskému  súdu  CIPAC  v  roku 2015 účastníkmi konania za konanie pred ním: 0 eur
B.2.3 Prehľad konaní pred všeobecnými súdmi SRV  roku  2015  naďalej  prebiehalo  pred  všeobecnými  súdmi  Slovenskej  republiky  (resp.  skončilo) jediné konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku CIPAC (Okresný súd Bratislava I, spisová značka 28Cb/1/2013, resp. od 1. 2. 2015 28Cb/38Cb/1/2013), ktoré sa začalo ešte 
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v roku 2013.*) Išlo o rozhodcovský rozsudok, ktorý vydal Stály rozhodcovský súd CIPAC v roku 2013 a v ktorom zaviazal žalovaného na plnenie.Hoci rozhodcovské konanie začalo aj skončilo v 1. polovici roku 2013, súdne konanie, ktoré  začalo v roku 2013 (spis konania bol Okresnému súdu Bratislava I doručený 26. 8. 2013), bolo ukončené až v roku 2015 (spis bol  kancelárii CIPAC doručený listom OS BA I z 31. 7. 2015). Rozhodcovský rozsudok nebol v súdnom konaní zrušený; súdne konanie sa skončilo inak.  Na  tomto  prípade  možno  osobitne  demonštrovať  hospodárnosť  rozhodcovského  konania. Ako totiž vyplýva aj z tohto prípadu, rozhodcovské konanie je v porovnaní so súdnym konaním jasne  efektívnejšie  a  popri  tradičných  výhodách  (napr.  dôvernosť  a  neverejnosť  konania) poskytuje v obchodných a iných súkromnoprávnych majetkových sporoch aj zrejmú rýchlosť a hospodárnosť konania.   
B.3 Organizácia CIPAC a jeho orgányStály rozhodcovský súd CIPAC je stálym organizačným útvarom ADReS Platform (čl. X ods. 3 Stanov).Organizačnú štruktúru Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC upravuje Štatút a tvoria ho orgány rozhodcovského súdu, kancelária rozhodcovského súdu, rozhodcovia začlenení do niektorej komory rozhodcovského  súdu  a  nezačlenení  rozhodcovia  zapísaní  do  zoznamu  rozhodcov CIPAC.CIPAC  sa  člení  na  tri  komory  –  komoru  kreatívneho  priemyslu  (prvá  komora),  obchodnú komoru  (druhá  komora)  a  civilnú  komoru (tretia  komora)  –  v  ktorých  sú  podľa  zvolenej špecializácie začlenení jednotliví rozhodcovia.
B.3.1 Orgány CIPACČinnosť CIPAC riadi jeho predsedníctvo, ktoré v súlade so ZoRK plní úlohy upravené Štatútom a Rokovacím poriadkom.Predsedníctvo  sa  skladá  najmenej  z  troch  členov  a  najviac  zo  siedmych  členov  vrátane predsedu  CIPAC  a  tajomníka  CIPAC.  Členmi  predsedníctva  sú  vždy  aspoň  dvaja  zapísaní rozhodcovia CIPAC.Súčasné  predsedníctvo  bolo  zostavené  31.  marca  2015  na  neurčitú  dobu  ako  päťčlenné, pričom ho tvoria traja zapísaní rozhodcovia:1. Vladimír RUMAN, predseda CIPAC2. Slavomíra SALAJOVÁ, tajomník CIPAC3. Radoslav KUTAŠ, člen predsedníctva CIPAC
B.3.2 Rozhodcovia CIPACSpory  pred  CIPAC  v  zásade  rozhodujú  rozhodcovia  zapísaní  v  zozname  rozhodcov  CIPAC. Štatút  umožňuje,  aby  spor  pred  CIPAC  rozhodoval  aj  rozhodca  nezapísaný  do  zoznamu rozhodcov CIPAC (rozhodca ad hoc); o prípustnosti rozhoduje predsedníctvo najmä s ohľadom na zákonné podmienky výkonu funkcie rozhodcu a znenie rozhodcovskej zmluvy.*) Ako vyplýva aj z Prílohy č. 2 k Dodatku č. 1  Rozvrhu práce Okresného súdu Bratislava I na rok 2015 (zo 7. januára 2015); dostupné na <https://obcan.justice.sk>. s. 12/13 s.
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Zoznam rozhodcov CIPAC vedie kancelária rozhodcovského súdu. O zápisoch doň rozhoduje predsedníctvo rozhodcovského súdu. Zoznam rozhodcov sa vedie v členení (a) rozhodcovia začlenení v komorách CIPAC a (b) rozhodcovia nezačlenení v komorách CIPAC. K 31.  12. 2015 bol každý rozhodca začlenený v príslušnej komore podľa ním zvolenej špecializácie.
Tabuľka 2: Zoznam špecializácií rozhodcov
Komora Kód Popis špecializáciePrvá 1.00. celý okruh sporov podľa 1.01. až 1.99.1.01. autorské práva a práva súvisiace s autorským právom (vrátane softvéru, pc a konzolových hier a databáz)1.02. kolektívna správa práv nositeľov autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom1.03. priemyselné práva (nie obchodné meno, obchodného tajomstvo, know-how a goodwill)1.04. ochrana osobnosti1.05. reklama1.06. audiovízia a kinematografia vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich z koprodukčných zmlúv1.07. televízne a rozhlasové vysielanie1.08. vydavateľské činnosti (publikácie a záznamy zvuku)1.09. tlač a poskytovanie mediálnych on-line služieb1.10. služby elektronických komunikácií1.99. spory v odvetviach kreatívneho priemyslu vyššie neuvedené (okrem 1.00.)Druhá 2.00. celý okruh sporov podľa 2.01. až 2.99.2.01. dodávateľsko-odberateľské vzťahy v iných oblastiach priemyslu a obchodu než v kreatívnom priemysle2.02. obchodné meno, obchodného tajomstvo, know-how, goodwill a nekalá súťaž2.03. medzinárodný obchod2.04. zmluvy podľa Obchodného zákonníka2.99. právne vzťahy medzi podnikateľmi vyššie neuvedené (okrem 2.00. a 1.01. až 1.99., resp. 1.00.)Tretia 3.00. celý okruh sporov podľa 3.01. až 3.99.3.01. zmluvy podľa Občianskeho zákonníka s nepodnikateľom3.02. neobchodné vzťahy s cudzím prvkom3.03. mimozmluvná zodpovednosť za škodu, ktorá nevznikla medzi podnikateľmi3.99. iné spory vyššie neuvedené (okrem 3.00. a 1.01. až 1.99., resp. 1.00. a 2.01. až 2.99., resp. 2.00.)      Všetci zapísaní rozhodcovia aj rozhodcovia ad hoc sú pri výkone svojej funkcie viazaní zásadou nezávislosti,  nestrannosti,  nediskriminácie,  transparentnosti  a  hospodárnosti  konania. Rozhodcovia sa pri výkone svojej funkcie riadia najmä právnym poriadkom zvoleným podľa zásad  voľby  práva  a  výhrady  jurisdikcie  rozhodcovského  konania,  Štatútom  a  Rokovacím poriadkom. Každý rozhodca je taktiež povinný pri výkone svojej funkcie konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov.Počet zapísaných rozhodcov v priebehu roku 2015 kolísal,  pričom celkovo bolo v zozname rozhodcov CIPAC zapísaných 17 rozhodcov, z toho päť žien; takmer 1/2 tvorili rozhodcovia z mimo Bratislavy.  K 1. 1. 2015 pritom bolo v zozname zapísaných 15 rozhodcov,  vplyvom vynútenej transformácie stáleho rozhodcovského súdu tento počet klesol o viac ako polovicu. K 31. 12. 2015 bolo  v zozname zapísaných šesť rozhodcov,  z  čoho 1/3 tvorili  ženy;  návrat k pôvodnému stavu predpokladáme v roku 2016, keďže podľa Štatútu rozhodca, zapísaný do 31. marca 2015, sa opätovne zahrnie do zoznamu, len čo predloží nový výpis z registra trestov. 
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