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Úprava trov právneho zastúpenia
podľa ZoRK
• § 29 ZoRK (trovy rozhodcovského konania)
– „Ak rozhodcovský súd neurčil inak, trovy rozhodcovského konania
sú najmä hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich
zástupcov, trovy na vykonanie dôkazov, poplatky za rozhodcovské
konanie, odmena rozhodcovského súdu a jeho hotové výdavky,
odmena znalca, odmena tlmočníka a odmena za zastupovanie.“

• § 34 ods. 4 ZoRK
– „Výroková časť okrem výroku vo veci samej obsahuje aj údaj o
výške trov rozhodcovského konania a o tom, ktorý účastník
rozhodcovského konania je povinný ich uhradiť, prípadne v akom
pomere sa trovy medzi účastníkov rozhodcovského konania
rozdeľujú...“

Teórie priznávania náhrady trov
právneho zastúpenia
• „americké“ pravidlo
– každá sporová strana znáša svoje náklady právneho
zastúpenia

• náhrada trov založená na tarifnej odmene
– na základe hodnoty sporu a podľa počtu úkonov právnej
služby

• „skutočné“ trovy právneho zastúpenia
– náhrada všetkých odôvodnených trov

Americké pravidlo

•

v rozhodcovských konaniach v SR
neuplatňované

•

výhody:
– rýchlosť konania

•

nevýhody:
– preferovanie súdneho konania
namiesto arbitráže

Náhrada trov
založená na
tarifnej odmene
•

výška náhrady trov je „objektivizovaná“
– podľa hodnoty sporu a
– počtu úkonov právnej služby

•

výhody:
– predvídateľnosť pre protistranu
– jednoduchá kalkulácia pre
rozhodcu

•

nevýhody:
– neúplná kompenzácia (zásah do
práva na súdnu ochranu)
– nadmerná kompenzácia

Náhrada trov
založená na
tarifnej odmene
•

úprava v Slovenskej republike do
30.06.2015 (OSP) resp. 31.12.2014 (ZoRK)
– OSP: priznávanie náhrady trov
právneho zastúpenia na základe
tarifnej odmeny: „Trovy konania určí
súd podľa sadzobníkov a podľa zásad
platných pre náhradu mzdy a
hotových výdavkov.“ (§ 151 ods. 5)
– ZoRK: subsidiarita ZoRK a OSP: „Ak

tento zákon neustanovuje inak, na
rozhodcovské
konanie
sa
primerane vzťahujú ustanovenia
všeobecného predpisu o konaní
pred súdmi.“ (§ 51 ods. 3)

Priznanie náhrady
„skutočných“ trov
právneho zastúpenia
•

založené na zásade úplnej kompenzácie

•

výhody:
– úspešná sporová strana nie je v
dôsledku úhrady nákladov na
právne služby poškodená ani
nadmieru kompenzovaná

•

nevýhody:
– nepredvídateľnosť pre protistranu
– „špekulácia“ pri dohadovaní odmeny
za právne služby

Priznanie náhrady
„skutočných“ trov
právneho zastúpenia
•

dominantná koncepcia v medzinárodnej
arbitráži

•

nižšia miera predvídateľnosti - korigované
pravidlom
odôvodnených
resp.
primeraných nákladov (reasonable costs)
– berie sa do úvahy (o.i.):
• hodnota sporu
• zložitosť prípadu
• správanie sa strán pri postupe v
konaní,
najmä
vytváranie
neodôvodnených prieťahov

Náhrada trov právneho zastúpenia v
rozhodcovskom konaní v SR
• úprava v Slovenskej republike od 01.07.2016 (CSP) resp. 01.01.2015 (ZoRK)
– samotné CSP neodkazuje na výpočet náhrady trov právneho zastúpenia na
základe tarify:
• „O nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí,
ktorým sa konanie končí...“ (§ 262)

– miera subsidiarity (všeobecného procesného predpisu a ZoRK) „znížená“:
• „Ak niektorú otázku postupu konania nemožno riešiť podľa [zákona o
rozhodcovskom konaní], použijú sa primerane ustanovenia všeobecného predpisu o
konaní pred súdmi, ak to povaha veci pripúšťa.” (§ 51 ods. 3)

náhrada skutočných trov
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