
14.5          Rozhodovanie sporov 

 

14.5.1      Všetky spory, ktoré vzniknú zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým 

rokovaním a dohodou. 

14.5.2      Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi tuzemskými účastníkmi 

zasielateľskej zmluvy, každá zo strán je oprávnená podľa svojej voľby predložiť 

spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej advokátskej komory so 

sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika alebo príslušnému 

štátnemu súdu v Slovenskej republike. 

14.5.3      Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi účastníkmi medzinárodnej 

zasielateľskej zmluvy, budú sa spory rozhodovať v rozhodcovskom konaní na 

Rozhodcovskom súde Slovenskej advokátskej komoryso sídlom Kolárska 4, 813 

42 Bratislava, Slovenská republikapodľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského 

súdu Slovenskej advokátskej komory. Strany sa zaväzujú 

rozhodcovskérozhodnutie splniť v lehotách v ňom uvedených. 

14.5.4    Na účely rozhodovania sporov zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zánikuv rozhodcovskom konaní 

Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 

813 42 Bratislava pre stanovenie jeho príslušnosti v tejto veci, zasielateľská 

zmluva v samostatnej časti tejto zmluvy má obsahovať nasledovnú rozhodcovskú 

doložku:  

„Rozhodcovská doložka 

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o 

mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa 

Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Počet 

rozhodcov je 1 (slovom: jeden) v prípade sporov s hodnotou sporu do 20.000 Eur 

alebo 3 (slovom: traja) vo všetkých ostatných prípadoch. V prípade pochybností sa 

má za to, že počet rozhodcov je 3 (slovom: traja). V prípade, ak ide o spor, kde počet 

rozhodcov je 1 (slovom: jeden), strany sporu poverujú Predsedníctvo 

Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, aby v ich mene vybralo 



rozhodcu.  Jazykom rozhodcovského konania je [slovenčina a angličtina].  

Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.  

Ak rozhodnutie vo veci môže závisieť od posúdenia skutočností, na ktoré treba 

odborné znalosti a skúsenosti z oblasti logistiky, zasielateľstva, vrátane colného 

práva, môže si rozhodcovský senát vyžiadať odborné vyjadrenie od odborníka na 

túto oblasť, ktoré na základe žiadosti rozhodcovského senátu navrhne Prezident 

Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Rozhodcovský senát dá 

stranám možnosť vyjadriť sa k výberu odborníka. Na takéhoto odborníka sa 

primerane vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu 

Slovenskej advokátskej komory o nepredpojatosti znalca.“ 

14.5.5      Pre prípad, že zasielateľská zmluva nebude obsahovať rozhodcovskú 

doložku, ale bude odkazovať na znenie VZP ZLZ SR, má sa to, že zasielateľská 

zmluva a s tým súvisiaca príslušnosť Rozhodcovského súdu Slovenskej 

advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava pre rozhodovanie 

sporov sa bude spravovať Rozhodcovskou doložkou v bode  14.5.4 týchto VZP 

ZLZ SR.  

 


