
ŠTATÚT 
STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU
Creative Industry & Intellectual Property 

Arbitration Court 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

(1) Záujmové združenie právnických osôb Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation 
Platform,  IČO:  45746036,  so sídlom Grösslingová 63,  811 09 Bratislava,  Slovenská republika, 
(ďalej len „ADReS Platform“) podľa § 12 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o rozhodcovskom konaní“) a v súlade s čl.  IV 
Stanov ADReS Platform na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov ADReS Platform prijatým 
v Bratislave 31.  marca 2015, ktorým sa podľa čl.  XII ods.  7 písm. a) Stanov ADReS Platform 
rozhodlo o zriadení stáleho rozhodcovského súdu a ktorým sa podľa čl. XII ods. 7 písm. c) a d) 
Stanov  ADReS  Platform  schválil  Štatút  stáleho  rozhodcovského  súdu  Creative  Industry  & 
Intellectual  Property  Arbitration  Court  (ďalej  len  „štatút“)  a  Rokovací  poriadok  stáleho 
rozhodcovského  súdu  Creative  Industry  &  Intellectual  Property  Arbitration  Court  (ďalej  len 
„rokovací poriadok“), vydáva štatút v schválenom znení.

(2) Štatút upravuje najmä vecnú pôsobnosť stáleho rozhodcovského súdu a jeho organizačnú 
štruktúru.

Článok 2
Zriadenie a právne postavenie

(1)  ADReS  Platform  zriaďuje  stály  rozhodcovský  súd  podľa  §  12  ods.  1  zákona 
o rozhodcovskom konaní pod názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court 
(ďalej len „rozhodcovský súd“).

(2)  Rozhodcovský  súd  nemá  právnu  subjektivitu  a  je  organizačnou  zložkou  ADReS 
Platform.

(3) Pobočky rozhodcovského súdu sa nezriaďujú. 

(4) Rozhodcovský súd je v súlade s § 54b ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní právnym 
nástupcom stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pod rovnakým názvom pri spoločnosti PubRes 
s. r. o., IČO: 31345824, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č.: 4650/B, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorý sa 
zrušuje k 31. marcu 2015 (ďalej len „zrušený stály rozhodcovský súd“).
 

Článok 3
Názov a sídlo 

(1) Názov rozhodcovského súdu znie: Creative Industry & Intellectual Property Arbitration  
Court.
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(2) Popri názve rozhodcovského súdu podľa odseku 1 alebo namiesto neho možno používať 
akronym  názvu  rozhodcovského  súdu  (skratka),  názov  rozhodcovského  súdu  vo  francúzskom 
jazyku, akronym francúzskeho názvu rozhodcovského súdu (skratka) alebo slovenský ekvivalent 
názvu rozhodcovského súdu v príslušnom gramatickom tvare, prípadne ich kombináciu; to platí tiež 
pre určenie rozhodcovského súdu v rozhodcovskej zmluve, rozhodcovskej doložke alebo zápisnici 
pred rozhodcovským súdom (ďalej  len „rozhodcovská zmluva“)  alebo ak na rozhodcovský súd 
či jeho  orgány  odkazujú  strany  rozhodcovského  konania  (ďalej  len  „strany  sporu“),  orgány 
rozhodcovského súdu alebo rozhodcovia v rozhodcovskom konaní.

(3) Ak sa používa 
a) akronym názvu rozhodcovského súdu, používa sa v znení CIPAC,
b) akronym francúzskeho názvu rozhodcovského súdu, používa sa v znení CAPIC,
c) názov  rozhodcovského  súdu  vo  francúzskom  jazyku,  používa  sa  v  znení 

Cour ďArbitrage pour la Propriété Intellectuelle et ľIndustrie Créative,
d) slovenský  ekvivalent  názvu  rozhodcovského  súdu,  používa  sa  v  znení 

Stály rozhodcovský súd CIPAC.

(4) Sídlom rozhodcovského súdu je sídlo zriaďovateľa, ktorým je sídlo ADReS Platform.

Článok 4
Vecná pôsobnosť

(1)  Rozhodcovský  súd  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.  

(2) V rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom nemožno rozhodnúť spor medzi 
dodávateľom  a  spotrebiteľom  vyplývajúce  zo  spotrebiteľskej  zmluvy  alebo  súvisiace 
so spotrebiteľskou zmluvou. 

(3) Právomoc rozhodcovského súdu nie je daná ani pre spory
a) o  vzniku,  zmene  alebo  o  zániku  vlastníckeho  práva  a  iných  vecných  práv 

k nehnuteľnostiam,
b) o osobnom stave, 
c) súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
d) ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.

Článok 5
Organizačná štruktúra

(1)  Organizačnú  štruktúru  rozhodcovského  súdu  tvoria  orgány  rozhodcovského  súdu, 
kancelária rozhodcovského súdu, rozhodcovia začlenení do niektorej komory rozhodcovského súdu 
a nezačlenení rozhodcovia zapísaní do Zoznamu rozhodcov CIPAC (ďalej len „zoznam CIPAC“).

(2) Orgánmi rozhodcovského súdu sú 
a) predsedníctvo,
b) predseda a
c) tajomník.
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(3) Rozhodcovský súd sa člení na
a) komoru  kreatívneho  priemyslu  (prvá  komora),  v  ktorej  rozhoduje  najmä  spory 

v oblasti
1. autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, vrátane práv k softvéru, 

počítačovým alebo konzolovým hrám a databázam, 
2. kolektívnej správy práv nositeľov autorských práv a práv súvisiacich s autorským 

právom, 
3. priemyselných  práv  s  výnimkou  práv  k  obchodnému  menu,  obchodnému 

tajomstvu, know-how a ochrany dobrej povesti (goodwill),
4. ochrany osobnosti, 
5. reklamy, 
6. audiovízie  a  kinematografie  vrátane  právnych  vzťahov  vyplývajúcich 

z koprodukčných zmlúv a zmlúv o distribúcii, 
7. televízneho vysielania a rozhlasového vysielania, 
8. vydávania publikácií a záznamov zvuku vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich 

z výroby a distribúcie, 
9. tlače a poskytovania mediálnych on-line služieb,  
10. služieb elektronických komunikácií.

b) obchodnú komoru (druhá komora), v ktorej rozhoduje o 
1. sporoch  z  dodávateľsko-odberateľských  vzťahov  v  iných  oblastiach  priemyslu 

a obchodu než v kreatívnom priemysle,
2. sporoch v oblasti ochrany obchodného mena, obchodného tajomstva, know-how 

a dobrej povesti (goodwill) vrátane nárokov z nekalosúťažného konania, 
3. sporoch  z  medzinárodného  obchodu,  ak  ide  o  obchodnoprávne  vzťahy  medzi 

podnikateľmi,
4. sporoch  zo  zmlúv  podľa  Obchodného  zákonníka  bez  ohľadu  na  povahu 

zmluvných strán,
5. iných sporoch, ak ide o právne vzťahy medzi podnikateľmi a nejde o spor podľa 

predchádzajúcich bodov ani o spor podľa písmena a),
c) civilnú komoru (tretia komora),  v ktorej  rozhoduje o iných sporoch z tuzemských 

alebo  medzinárodných  obchodnoprávnych  alebo  občianskoprávnych  vzťahov  než 
podľa písmena a) alebo b) vrátane sporov 
1. zo zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, ak aspoň jednou zmluvnou stranou je 

nepodnikateľ,
2. z právnych vzťahov s cudzím prvkom, ak aspoň jedným účastníkom vzťahu je 

nepodnikateľ,
3. z mimozmluvnej zodpovednosti za škodu, ktorá nevznikla medzi podnikateľmi.

(4)  Riadny  výkon  činnosti  rozhodcovského  konania  a  jednotlivých  rozhodcov 
administratívne  a  organizačne  zabezpečuje  kancelária,  ktorú  riadi  tajomník;  činnosť  kancelárie 
zabezpečuje ADReS Platform ako zriaďovateľ rozhodcovského súdu.

Článok 6
Predsedníctvo

(1)  Predsedníctvo  riadi  činnosť  rozhodcovského  súdu  a  plní  úlohy  upravené  štatútom 
a rokovacím poriadkom.
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(2) Predsedníctvo sa skladá najmenej z troch členov a najviac zo siedmych členov, pričom 
ho tvoria:

a) predseda,  ktorého volí  bez časového vymedzenia a odvoláva správna rada ADReS 
Platform spomedzi rozhodcov zapísaných v zozname CIPAC,

b) tajomník,  ktorého volí bez časového vymedzenia a odvoláva správna rada ADReS 
Platform spomedzi rozhodcov zapísaných v zozname CIPAC,

c) prezident ADReS Platform, pokiaľ nie je už členom predsedníctva podľa písmena a) 
alebo b),

d) viceprezident ADReS Platform, pokiaľ nie je už členom predsedníctva podľa písmena 
a) alebo b),

e) stály člen  správnej  rady ADReS Platform,  pokiaľ  nie  je  už členom predsedníctva 
podľa písmen a) až d) a

f) supervízor ADReS Platform, pokiaľ nie je už členom predsedníctva podľa písmena a) 
alebo b).

(3) Výkon funkcie člena predsedníctva zaniká
a) odvolaním príslušným orgánom ADReS Platform z funkcie, ktorá sa viaže na členstvo 

v predsedníctve, 
b) vzdaním sa funkcie, ktorá sa viaže na členstvo v predsedníctve,
c) právoplatným pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
d) smrťou.

(4) Predsedníctvo najmä
a) rozhoduje o zápise fyzickej osoby  do zoznamu CIPAC,
b) rozhoduje o vyčiarknutí zapísaného rozhodcu zo zoznamu CIPAC,
c) rozhoduje o rozhodcovi ad hoc,
d) schvaľuje zásady odmeňovania rozhodcov,
e) rozhoduje v súlade so schváleným rozpočtom a schválenými zásadami odmeňovania 

rozhodcov o odmeňovaní rozhodcov,
f) rozhoduje v prípadoch upravených rokovacím poriadkom, 
g) vykonáva dohľad nad riadnym priebehom rozhodcovského konania,
h) rozhoduje o sťažnostiach účastníkov rozhodcovského konania,
i) predkladá  zhromaždeniu  delegátov  ADReS  Platform  návrhy  na  doplnenie  alebo 

zmeny štatútu a rokovacieho poriadku,
j) schvaľuje výročnú správu rozhodcovského súdu, ak je potrebné ju vydať,
k) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu ADReS Platform v časti týkajúcej sa rozhodcovského 

súdu, 
l) poveruje tajomníka alebo predsedu riadením činnosti rozhodcovského súdu,
m) poveruje tajomníka alebo predsedu vykonaním svojich rozhodnutí.

(5) Predsedníctvo zvoláva predseda najmenej raz za rok a vždy v prípade potreby alebo ak 
o to požiada ktorýkoľvek člen predsedníctva. Rokovanie predsedníctva je neverejné.  

(6)  Predsedníctvo je schopné uznášania, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina 
členov predsedníctva; rovnaká väčšina sa vyžaduje na prijatie rozhodnutia predsedníctva.

(7)  Člen  predsedníctva  môže  byť  zapísaný  v  zozname  CIPAC  a  vykonávať  funkciu 
rozhodcu;  v  takomto  prípade  sa  nezúčastňuje  rokovania  predsedníctva  vo  veci,  v  ktorej  je 
ustanovený  za  rozhodcu  okrem  tých  prípadov,  v  ktorých  by  inak  nebolo  možné  dospieť 
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k rozhodnutiu pre nedostatok kvóra podľa odseku 6. 

(8) Člen predsedníctva je povinný aj po skončení svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých  skutočnostiach,  o  ktorých  sa  dozvedel  v  súvislosti  s  výkonom  svojej  činnosti, 
ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Článok 7
Predseda

(1) Predseda riadi činnosť rozhodcovského súdu v rozsahu poverenia a plní úlohy upravené 
štatútom  a  rokovacím  poriadkom.  Predseda  tiež  vedie  rokovanie  predsedníctva,  pokiaľ  tým 
nepoverí iného člena predsedníctva.

(2)  Predseda  plní  tiež  úlohy  vybranej  osoby  podľa  zákona  o  rozhodcovskom  konaní 
v prípadoch ustanovených zákonom alebo rokovacím poriadkom rozhodovaním o 

a) ustanovení za rozhodcu, pokiaľ ho neustanovuje tajomník,
b) námietkach  predpojatosti  vo  vzťahu  k  tajomníkovi,  pokiaľ  bol  tento  ustanovený 

za rozhodcu,
c) námietkach predpojatosti vo vzťahu k rozhodcom, ktorých neustanovil, 
d) odvolaní z funkcie rozhodcu, ktorého ustanovil.

(3) Za rozhodcu nie je možné ustanoviť predsedu v rozhodcovskom konaní, v ktorom je 
zároveň  ustanovený  za  rozhodcu  tajomník;  predseda  je  v  takom  prípade  povinný  ustanovenie 
za rozhodcu neprijať.

(4) Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou tajomníka; pokiaľ je však obsadená len 
funkcia tajomníka alebo len funkcia predsedu, práva a povinnosti z oboch funkcií vykonáva jediná 
fyzická osoba, a to do času obsadenia uvoľnenej funkcie ďalšou fyzickou osobou. 

(5)  Predsedu zastupuje v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností 
tajomník. 

Článok 8
Tajomník

(1) Tajomník riadi činnosť rozhodcovského súdu v rozsahu poverenia a plní úlohy upravené 
štatútom a rokovacím poriadkom.

(2) Tajomník ďalej
a) koná za rozhodcovský súd voči tretím osobám, pokiaľ tým predsedníctvo nepoverilo 

predsedu, 
b) riadi činnosť kancelárie,
c) zabezpečuje  riadny  výkon  činnosti  rozhodcovského  súdu  v  súlade  s  rokovacím 

poriadkom, 
d) predkladá návrhy na zmenu štatútu a rokovacieho poriadku predsedníctvu,
e) zabezpečuje  kontrolu  hospodárenia  rozhodcovského  súdu v  súlade  so  schváleným 

rozpočtom,
f) pripravuje  návrh  rozpočtu  rozhodcovského  súdu  a  predkladá  ho  predsedníctvu, 

vrátane návrhov jeho zmien.
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(3)  Tajomník  plní  tiež  úlohy  vybranej  osoby  podľa  zákona  o  rozhodcovskom  konaní 
v prípadoch ustanovených zákonom alebo rokovacím poriadkom rozhodovaním o 

a) ustanovení  za  rozhodcu  s  výnimkou  seba;  tajomník  tiež  nemôže  ustanoviť  ako 
vybraná osoba predsedu senátu, ktorého je členom,

b) námietkach  predpojatosti  vo  vzťahu  k  predsedovi,  pokiaľ  bol  tento  ustanovený 
rozhodcom, 

c) námietkach predpojatosti vo vzťahu k rozhodcom, ktorých ustanovil predseda,
d) odvolaní z funkcie rozhodcu, pokiaľ na odvolanie nie je príslušný predseda.

(4) Za rozhodcu nie je možné ustanoviť tajomníka v rozhodcovskom konaní, v ktorom je 
zároveň  ustanovený  za  rozhodcu  predseda;  tajomník  je  v  takom  prípade  povinný  ustanovenie 
za rozhodcu neprijať.

(5) Tajomníka zastupuje v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností 
predseda.   

Článok 9
Rozhodcovia

(1)  Spory  pred  rozhodcovským  súdom  rozhodujú  len  rozhodcovia  zapísaní  v  zozname 
CIPAC; zoznam CIPAC vedie rozhodcovský súd. 

(2) Ak to vyplýva z rozhodcovskej zmluvy, spor môže rozhodovať aj rozhodca nezapísaný 
do zoznamu CIPAC, na ktorom sa strany sporu dohodli (rozhodca ad hoc); predsedníctvo preskúma, 
či je ustanovenie v súlade s rozhodcovskou zmluvou a štatútom a rozhodne o tom, či možno viesť 
rozhodcovské konanie pred rozhodcovským súdom s takým rozhodcom ad hoc. 

(3)  Rozhodcovia 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.  Rozhodca je tiež povinný pri výkone 
svojej funkcie konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov. 

(4)  O  zápise  rozhodcov  rozhoduje  predsedníctvo  na  základe  písomnej  žiadosti  o  zápis 
do zoznamu CIPAC fyzickej  osoby,  ktorá  chce byť  do zoznamu rozhodcov zapísaná (ďalej  len 
„kandidát“).

(5)  Do zoznamu CIPAC možno  zapísať  len  kandidáta,  ktorý  spĺňa  zákonné  podmienky 
na výkon funkcie rozhodcu; tieto podmienky musí spĺňať aj rozhodca ad hoc.

(6) Písomná žiadosť kandidáta o zápis do zoznamu CIPAC obsahuje najmä meno, priezvisko 
a kontaktné údaje kandidáta, ktoré bude používať pri písomnom, e-mailovom a telefonickom styku 
s rozhodcovským súdom. K žiadosti  kandidát môže priložiť tiež fotografiu a stručný profesijný 
životopis  alebo  opis  doterajších  skúseností,  ktoré  požaduje  zverejniť  na  webovom  sídle 
rozhodcovského súdu.   

(7) K písomnej žiadosti kandidáta o zápis do zoznamu CIPAC adresovanej rozhodcovskému 
súdu kandidát priloží
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a) identifikáciu komory,  do ktorej  chce byť  začlenený vrátane špecializácie  v oblasti 
vecnej  pôsobnosti  rozhodcovského  súdu,  inak  sa  zapíše  do  zoznamu  CIPAC ako 
nezačlenený rozhodca,

b) na účely §  6 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní 
1. údaj o jazyku, v ktorom je schopný viesť rozhodcovské konanie, inak sa nebude 

na  neho  nahliadať  ako  na  osobu  spĺňajúcu  stranami  sporu  požadovanú 
kvalifikáciu,

2. informáciu  o  najvyššom dosiahnutom vzdelaní  s  príslušným odborom,  inak  sa 
nebude na neho nahliadať ako na osobu spĺňajúcu stranami sporu požadovanú 
kvalifikáciu,   

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) súhlas so spracovaním osobných údajov,
e) súhlas  s  uverejnením  osobných  údajov  v rozsahu  meno,  priezvisko,  prípadne 

akademické a iné tituly, na na ktorých uverejnení trvá,
f) súhlas s uverejnením doplňujúcich údajov podľa písmen a) a b),
g) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
h) čestné  vyhlásenie  o  tom,  že  všetky  informácie  a  dokumenty,  ktoré  sú  súčasťou 

žiadosti o zápis do zoznamu CIPAC sú pravdivé. 

(8)  Rozhodca  zapísaný  v  zozname  CIPAC  musí  spĺňať  podmienky  na  výkon  funkcie 
rozhodcu počas celého trvania zápisu v zozname rozhodcov CIPAC.

(9)  Na základe  doručenej  žiadosti  kandidáta  o  zápis  do  zoznamu CIPAC predsedníctvo 
rozhodne o tom, či kandidát spĺňa zákonné podmienky na zápis do zoznamu CIPAC a na výkon 
funkcie rozhodcu. Pokiaľ kandidát tieto podmienky nespĺňa alebo predložil nepravdivé údaje alebo 
neúplnú žiadosť, žiadosť kandidáta uznesením odmietne, inak vykoná zápis kandidáta do zoznamu 
CIPAC. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti kandidáta je konečné a nemožno ho preskúmať iným 
orgánom rozhodcovského súdu ani orgánom ADReS Platform.

(10) Výkon funkcie rozhodcu v konkrétnom rozhodcovskom konaní zaniká najmä
a) vzdaním sa funkcie rozhodcom,
b) rozhodnutím  príslušného  orgánu  rozhodcovského  súdu  o  predpojatosti  rozhodcu 

v konaní o námietke proti rozhodcovi,
c) odvolaním, ak sa na ňom dohodli strany sporu,
d) na základe príslušného rozhodnutia súdu, 
e) vyčiarknutím zo zoznamu CIPAC.

(11)  Na  žiadosť  rozhodcu  predsedníctvo  tohto  rozhodcu  vyčiarkne  zo  zoznamu  CIPAC 
ku dňu doručenia takejto žiadosti, ak sa v nej neuvádza neskorší termín.

(12) Aj bez návrhu predsedníctvo zo zoznamu CIPAC vyčiarkne rozhodcu, ktorý prestal byť 
spôsobilým na výkon funkcie rozhodcu tým, že

a) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
b) jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c) zomrel,
d) bol vyhlásený za mŕtveho,
e) bol právoplatného odsúdený za úmyselný trestný čin,
f) prestal spĺňať iné podmienky, ktoré sa vyžadujú na výkon funkcie rozhodcu.
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(13)  Predsedníctvo  môže  rozhodnúť  o  vyčiarknutí  rozhodcu  zo  zoznamu  CIPAC, 
ak rozhodca

a) opakovane  neplní  alebo  porušuje  povinnosti  upravené  štatútom  alebo  rokovacím 
poriadkom,

b) bezdôvodne neplní výkon funkcie rozhodcu,
c) svojím  konaním  môže  znížiť  vážnosť  súdu,  najmä  ak  zanedbaním  odbornej 

starostlivosti spôsobil prieťahy v rozhodcovskom konaní, alebo
d) neoprávnene zasiahol alebo hrozí  neoprávneným zásahom do dobrého mena alebo 

povesti rozhodcovského súdu alebo ADReS Platform.

(14) Rozhodca je povinný aj po skončení svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak.

(15) Rozhodcovi  patrí  za  výkon  funkcie  rozhodcu  odmena  v  súlade  so  zásadami 
odmeňovania rozhodcov, a to so zreteľom na obtiažnosť sporu a hodnotu predmetu sporu.

Článok 10
Rokovací poriadok

(1) Rokovací poriadok upravuje
a) postup konania pred rozhodcovským súdom, 
b) postup ustanovenia a odvolania rozhodcov, 
c) pravidlá zmierovacieho konania pred rozhodcovským súdom,
d) ďalšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov účastníkov rozhodcovského konania.

(2) Rokovací  poriadok upravuje aj  pravidlá  trov rozhodcovského konania,  rozhodcovské 
poplatky a jeho prílohou je Sadzobník poplatkov CIPAC.

Článok 11
Hospodárenie 

(1) Rozhodcovský súd hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)  Rozhodcovský  súd  spravuje  majetok  ADReS  Platform  a  hospodári  s  finančnými 
prostriedkami,  ktoré  sú  príspevkom od  ADReS  Platform alebo  plnením od  tretích  osôb  podľa 
Sadzobníka poplatkov CIPAC.

(3)  Náklady  rozhodcovského  súdu  tvoria  náklady  súvisiace  s  administratívnym 
a organizačným zabezpečením činnosti rozhodcovského súdu, náklady súvisiace s rozhodcovskými 
konaniami vrátane odmien rozhodcov a odmien členov predsedníctva.

Článok 12
Spoločné ustanovenia 

(1) O právnych skutočnostiach, ktoré nie sú upravené štatútom ani rokovacím poriadkom, 
rozhoduje  predsedníctvo;  predsedníctvo  je  pri  rozhodovaní  viazané  tiež  ustanoveniami  zákona 
o rozhodcovskom  konaní,  od  ktorých  sa  nemožno  odchýliť,  pokiaľ  je  miesto  rozhodcovského 
konania v Slovenskej republike,  ako aj  príslušnými ustanoveniami rozhodcovskej zmluvy,  ktoré 
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neodporujú všeobecne záväzným právnym predpisom, štatútu ani rokovaciemu poriadku.

(2) Pokiaľ si strany sporu pre niektorý prípad predvídaný zákonom o rozhodcovskom konaní 
alebo rokovacím poriadkom nedohodli vybranú osobu alebo sa nedohodli na spôsobe jej výberu, 
platí,  že  vybranou  osobou  je  tajomník  a  predseda,  a  to  každý  v  rozsahu  podľa  štatútu,  ak 
rozhodcovská zmluva alebo rokovací poriadok neurčuje inak.

(3) Rozhodcom podľa štatútu sa rozumie aj náhradný rozhodca.

Článok 13
Publikácia a výklad štatútu

(1)  Štatút  sa  v  súlade  so  zákonom o  rozhodcovskom konaní  zverejňuje  v  Obchodnom 
vestníku; to sa vzťahuje aj na schválené zmeny a doplnenia štatútu.

(2) Štatút sa zverejňuje na webovom sídle rozhodcovského súdu www.cipac.sk; na tomto 
webovom sídle  sa  zverejňuje  aj  úplné  znenie  štatútu  tak,  ako  vyplýva  zo  schválených  zmien 
a dodatkov.

(3) Na žiadosť ktoréhokoľvek rozhodcu ustanoveného v konaní pred rozhodcovským súdom 
poskytne predsedníctvo rozhodcom ustanoveným v tomto konaní výklad ustanovenia štatútu, ktoré 
vyvoláva pochybnosť o jeho obsahu;  rozhodcovia však týmto výkladom nie sú viazaní.  Pokiaľ 
v konaní  nie  sú  ustanovení  všetci  rozhodcovia,  o  výklad  príslušného  ustanovenia  štatútu  môže 
požiadať aj  strana sporu; výklad príslušného ustanovenia sa v takom prípade doručuje všetkým 
účastníkom rozhodcovského konania a všetkým ustanoveným rozhodcom.  

Článok 14
Prechodné ustanovenia

(1) O zápise prvých rozhodcov do zoznamu CIPAC rozhodne správna rada ADReS Platform 
pri zriadení rozhodcovského súdu.

(2) Prvého predsedu a prvého tajomníka zvolí správna rada ADReS Platform pri zriadení 
rozhodcovského súdu spomedzi rozhodcov zapísaných podľa odseku 1. 

(3) Rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov zrušeného stáleho rozhodcovského súdu, 
pokiaľ neboli zapísaní podľa odseku 1, sa zapíšu do zoznamu CIPAC ku dňu vystavenia dokladu 
preukazujúceho  bezúhonnosť,  ktorý  spĺňa  požiadavky  zákona  o  rozhodcovskom  konaní  a  bol 
doručený do sídla rozhodcovského súdu, najskôr však k 31. marcu 2015.   

Článok 15
Záverečné ustanovenia

(1) Štatút nadobúda platnosť schválením Zhromaždením delegátov ADReS Platform.

(2) Štatút nadobúda účinnosť 31. marcom 2015.

*   *   *
Tento štatút stáleho rozhodcovského súdu bol v súlade s jeho článkom 13 ods. 1 zverejnený 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).
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