
Zabezpečenie pohľadávok inak

• Nájdite si dobrého právnika
• Urobte si poriadok vo vlastnej firme• Urobte si poriadok vo vlastnej firme
• Aplikujte Paretovo pravidlo - rozdeľte Vaše 

obchody na tie, ktoré vyžadujú posúdenie 
právnikom a na ostatné

• Používajte rámcové zmluvy 
• Držte si taktické výhody
• Nesúďte sa kým to nie je nutné, ale ak je to • Nesúďte sa kým to nie je nutné, ale ak je to 

nutné, konajte ihneď
• POUŽÍVAJTE ROZHODCOVSKÝ SÚD



Súdne konania v SR

� Prečo sa nesúdiť na štátnom súde:� Prečo sa nesúdiť na štátnom súde:

� Pomalé súdy a účelové prieťahy protistrany
� vysoké súdne poplatky a náklady na právne 

zastupovanie
� neznalosť problematiky zo strany súdov
� priemerná doba súdneho konania je 14 – 27 
mesiacov

� vymožiteľnosť pohľadávky po 14 mesiacoch je 
menej ako 30 %



Právny rámec rozhodcovského konania

� rozhodcovský súd má  rovnaké právomoci � rozhodcovský súd má  rovnaké právomoci 
ako „štátny“ súd, rozsudok má rovnaké 
účinky ako rozsudok všeobecného súdu

� zákon o rozhodcovskom konaní - 244/2002 a 
pokus o poslednú novelu

� používanie doložky – zmluva alebo písomná používanie doložky – zmluva alebo písomná 
forma



Obchodný súd

� Konanie je PODSTATNE rýchlejšie (45 dní � Konanie je PODSTATNE rýchlejšie (45 dní 
vs. roky)

� Iná koncepcia súdneho poplatku
� jednostupňové a prevažne písomné konanie
� zásada spravodlivosti
� odbornosť rozhodcov, neformálnosť

znalosť problematiky, konzultácie� znalosť problematiky, konzultácie
� exekučný titul ihneď, aj v prípade podanej 

žaloby proti rozsudku
� samotné používanie doložky je bezplatné



www.obchodnysud.sk

� je nástupcom Slovenského rozhodcovského � je nástupcom Slovenského rozhodcovského 
súdu (vznik - 2004)

� špecializuje sa na obchodno-právne spory
� rok 2008: 49 sporov v objeme cca 12 mil. Sk
� rok 2009: 78 sporov v objeme cca 2 mil. EUR
� najmenší spor: 198 EUR� najmenší spor: 198 EUR
� najväčší spor: 406.735 EUR
� podané tri žaloby, ani jedno rozhodnutie 

nebolo doteraz zrušené



Právny dom s.r.o.

• Právny dom pre klientov:• Právny dom pre klientov:
•

� Vymáha pohľadávky od mimosúdneho až po 
exekučné vymáhanie

� Zabezpečuje rámcové zmluvy a právny servis
� Učí ich, aby vedeli sami predchádzať vzniku � Učí ich, aby vedeli sami predchádzať vzniku 

nevymožiteľných pohľadávok



www.pravnydom.sk

� 2 inkasné spoločnosti (mimosúdne 
vymáhanie), 8 advokátskych kancelárií

� 2 rozhodcovské súdy, 3 súdni exekútori


